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Resumo

Este trabalho tem como objetivo geral, investigar como o ambiente epistemológico da
Modernidade, que contribui para o aparecimento da Psicologia científica. Mais
especificamente, investiga-se aqui a revolução filosófica kantiana e proposta dialética
histórica hegeliana e descrever de que forma esses dois vieses impactam, de modo geral,
a episteme do século XIX que possibilita a emergência da Psicologia enquanto ciência.
No primeiro capítulo será apresentado o processo de como a mudança no conhecimento
na Modernidade contribuiu para uma nova concepção de subjetividade. No segundo
capítulo será exposto o viés lógico-formal kantiano e suas implicações para a
consolidação da ciência clássica e como isso abre as portas para a emergência de uma
Psicologia científica no século XIX. Argumenta-se neste capítulo que o viés lógico
formal kantiano é condicionante do pensar contemporâneo em geral, e na Psicologia de
modo específico, e que ele é um paradigma importante que fundamenta as
epistemologias ulteriores, principalmente em relação à Psicologia. No último capítulo
será exposto o viés onto-lógico elaborado por Hegel e suas implicações à Psicologia.
Parte-se da crítica de Hegel ao pensamento da Modernidade em geral, e de Kant,
especificamente. Nesse sentido, será proposto que as Ciências Humanas, e mais
especificamente a Psicologia, devem se preocupar com o ser do homem, e não
exclusivamente com o seu modo de ser ou de conhecer – tal como a Psicologia
influenciada pelo kantismo fez.

Palavras-chave: Psicologia; Epistemologia; Ontologia; Kant; Hegel.

Abstract

This work aims to investigate how the modern epistemological framework contributes
to the emergence of Scientific Psychology. Specifically, it will inquire about the kantian
philosophical revolution and the hegelian historical and dialectical theoretical proposals,
and describe how these two biases impact, in general, the XIX’s century episteme,
which enables the emergence of Psychology as a science. In the first chapter it will be
presented the process of how the change in the conception of knowledge in the Modern
age contributed to a new conception of subjectivity. In the second chapter it will be
exposed the logic-formal kantian bias and its implications to the consolidation of
classical science and how this opens the doors to the emergence of a Scientific
Psychology at the XIX century. It will be argued that the kantian bia conditions general
contemporary thinking, and Psychology specifically, and that it’s an important paradigm
which grounds later epistemologies, specially in Psychology. In the last chapter it will
be presented the onto-logic bias, developed by Hegel, and its implications to
Psychology. Going from Hegel’s criticism on Modern thought, and Kant specifically,
will be proposed that Humanities, and most specifically Psychology, show worry as
men’s being, and not only it’s way of being or way of knowing - as the kantian
influenced Psychology did.

Key-words: Psychology; Epistemology; Ontology; Kant; Hegel.
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Introdução

O que chama atenção nesses mais de 100 anos da Psicologia, como destaca

Figueiredo (2008), é ao mesmo tempo a dispersão teórica e a esperança – basicamente

frustrada – de uma unificação da Psicologia como uma ciência autônoma e indiscutível

no quadro geral das ciências. Tendo surgido no final do século XIX como uma

disciplina com pretensões científicas, a Psicologia desde então tem percorrido uma

longa jornada, a trancos e barrancos, na tentativa de se definir como uma saber

científico e alcançar esse estatuto de ciência, ao lado de disciplinas já consolidadas

como a física e a química, por exemplo.

Bachelard (1973) constata, ao discutir a relação da ciência com a humanidade,

que “a ciência tornou-se parte integrante da condição humana” (1973, p. 163).

Considerando isso na perspectiva do autor, tal estado começa a ser gestado desde o

século XVII, no qual observamos o que seria o surgimento das ciências propriamente

ditas com Galileu Galilei (1564-1642) até o “ápice” da ciência clássica com Isaac

Newton (1642-1727). É nesse período entre o final da Renascença e o início da

Modernidade1 que podemos observar como essa incorporação da ciência à vida humana

começa a aparecer e vem se desenvolvendo até o século XXI, no qual encontramos os

frutos da investigação científica e do desenvolvimento tecnológico em praticamente

todas as áreas da nossa vida.

A ciência é um produto do espírito humano, sendo desenvolvida conforme as

leis do nosso pensamento e adaptada ao mundo exterior. Nesse sentido, aponta ainda

que as teorias científicas se baseiam em pressupostos não imediatamente verificáveis ou

mesmo conscientes que, apesar disso, norteiam as investigações e os métodos

(Bachelard, 1968, p. 11-12). Do mesmo modo, Ternes (2010, p. 162) afirma que não há

nada a priori que fundamente o conhecimento, isso porque não há uma origem

(Ursprung) do saber, mas uma invenção (Erfindung). Portanto, compreende-se que

“toda história é um ponto de vista” (Ternes, 2010, p. 162).

1 A expressão Modernidade – de comum uso na Filosofia – aqui é correlata à de Idade Clássica, que foi
cunhada por Michel Foucault (1926-1984) para se referir ao período moderno da Filosofia ocidental,
séculos XVII e XVIII. Para Foucault, René Descartes, na Filosofia, e Diego de Velãzquez (1599-1660),
na literatura, inauguraram a era da representação ou o momento cultural ocidental no qual as palavras se
separam das coisas. A expressão idade clássica se remonta às considerações teóricas que se iniciam com a
matematização do universo, Galileu Galilei (1564-1642) e Descartes e se encerram com a filosofia crítica
de Immanuel Kant. Sobre este assunto ver Foucault (1985) e Ternes (1998).
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Foucault também (2002, p. 16) fala da invenção do conhecimento. Há, nesse

sentido, uma luta de poder pela hegemonia na ciência entre as teorias conflitantes.

Entende-se que, dependendo do modelo utilizado, diferentes resultados podem emergir

na ciência, as concepções teóricas adotadas irão ditar, em partes, os rumos do fazer

científico e da sociedade.

Alexandre Koyré afirma ainda que a ciência só é possível quando há uma

mudança na visão de mundo da época (Ternes, 2010, p. 162). Assim, com o abandono

do aristotelismo no Renascimento, o conceito de Natureza se modifica e a ciência pode

emergir. Conhecer não é mais descobrir a natureza dos seres, mas compreender o

funcionamento das coisas. Em função disso, tudo pode ser compreendido e traduzido de

forma matemática. Busca-se agora desmontar o mundo, peça por peça, para

compreendê-lo. Como aponta Jacob (1983, p. 38) “a física substitui a palavra da

revelação pela palavra da lógica”.

Nessa episteme entende-se que o Universo, tudo o que existe, está debaixo das

leis da mecânica, podem ser demonstradas inteligivelmente pelo cálculo. A máquina é

Natureza e a Natureza é máquina. Até o fim século XVIII, aproximadamente, não havia

uma distinção clara entre o vivo e o inanimado. Podemos concluir, assim, que a “teoria

dos animais-máquinas é, portanto, imposta pela natureza do conhecimento” (Jacob,

1983, p. 41) desse período.

A Modernidade tem o espírito cartesiano. Há duas noções fundamentais: ordem

e medida. Mas mais que um método, a noção de ordem fornece uma ideia unificadora a

esse período. Não se busca conhecer a obscuridade, a profundidade nem o interior das

coisas, mas a estrutura visível, exterior e extensiva. Não é a res cogitans, mas a res

extensa o objeto do conhecimento e do método. A própria concepção de ciência muda

de estatuto, significando ciência geral da ordem, própria da Modernidade, o que não

existia na Renascença.

Esse modelo de razão adotado pela ciência clássica, podemos dizer, tem sua

primeira formulação efetiva com o filósofo francês René Descartes (1596 – 1650), mas

atinge seu ápice teórico com Kant. Trata-se de uma razão científico-operacional que,

atualmente, é intrinsecamente ligada ao agir e ao fazer humanos. Ela observa, estabelece

normas, formula hipóteses, enuncia teorias, verifica leis, propõe modelos, simula

situações, mede e calcula, rege a produção de objetos. O acesso humano à realidade
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passou desde então “a ser determinado pelas operações teóricas da ciência e pelo fazer

técnico dela resultante” (Lima Vaz, 2002, p. 286).

Essa tendência se evidencia, dentro da Psicologia, com o que Figueiredo (2008)

denomina “matrizes cientificistas”. Nessas vertentes, segundo ele, o que torna a

Psicologia uma ciência é sua adequação ao modelo de uma ciência natural. O

pesquisador nessa visão busca uma ordem natural dos fenômenos psicológicos e

comportamentais, tentando formular leis gerais de caráter preditivo.

Essa configuração do conceito de ciência perdurará até o fim do século XVIII. A

teoria kantiana então irá inaugurar o saber em profundidade, próprio do século XIX. Há

o aparecimento de outra episteme, outro olhar, outra forma de saber emergente no

século XIX. Esse novo estatuto do conhecimento permite que novos saberes se

apresentem, inaugurando outras disposições e interesses. É nesse ambiente teórico que

vemos a abertura de espaço para as novas empiricidades, como aponta Foucault (1985).

Reale e Antisieri (1991, p. 353) mostram que há no século XIX um corte

profundo em muitas das ideias filosóficas mais arraigadas e influentes no pensamento

ocidental, dando assim origem a uma nova forma de se conceber o próprio mundo, e

desse modo, a ciência.

Um mesmo estatuto epistemológico se configura no que é denominado por “era

da representação” (Ternes, 1998, p. 66). Até o século XIX, como observam Reale e

Antisieri (1991, p. 354), vemos o apogeu da visão de mundo mecanicista na ciência,

impulsionado especialmente pela Física. Porém, o conflito entre teorias foi marcante no

século XIX, e esse debate marcou todo o ambiente epistemológico europeu no período,

e encontrou seus expoentes também na Psicologia. O retraimento dessa matematização

do mundo nas ciências, advindo desse conflito, é o que permite a emergência das

chamadas ciências humanas.

Esses novos saberes emergentes surgem de uma descontinuidade na ordem do

conhecimento. A própria compreensão da palavra descontinuidade se alterou. Enquanto

no período anterior, a descontinuidade “era esse estigma da dispersão temporal que o

historiador tinha o encargo de suprimir da história” (Foucault, 2000, p. 84), no século

XIX a descontinuidade se mostra como um lugar a partir do qual se pode falar. Se na

visão da história contínua, a consciência tinha o seu espaço reservado, agora com a
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descontinuidade o que importa não é a consciência, mas as ideias, os pensamentos, os

acontecimentos. Outro referencial é estabelecido, uma nova episteme é eleita.

Essa discussão pode ser ilustrada com o exemplo dado por François Jacob na

Biologia, que, ao analisar a hereditariedade, mostra que “da Antiguidade ao

Renascimento, o conhecimento do mundo vivo não mudou muito” (Jacob, 1983, p. 26).

Do século XVII à segunda metade do século XVIII o mecanicismo não vê mais corpos,

mas funções dos órgãos. Agora, a questão não é mais comparar o visível dos corpos,

mas o invisível das funções dos órgãos.

No século XIX um novo saber é estabelecido, um olhar profundo substitui o

olhar representacional. Do mecanicismo à organização, dos séculos XVII e XVIII ao

XIX, altera-se o olhar das funções dos órgãos, que mantêm o corpo funcionando, para

algo mais profundo: a vida que permite o funcionamento do corpo máquina. O mundo

da representação cede lugar ao da profundidade. O que importa, a partir do século XIX,

não é mais os diferentes órgãos que mantêm a unidade máquina corporal funcionando,

mas a unicidade vida, algo profundo, sem a qual se torna impossível o funcionamento

do corpo máquina. Jacob (1983, p. 85) afirma que o século XVIII e XIX falam de coisas

diferentes.

Se no século XVIII a organização de um ser vivo descreve apenas combinações

das estruturas que caracterizam um ser vivo, a partir do século XIX “o que importa não

é mais a diferença na superfície, mas a semelhança na profundidade” (Jacob, 1983, p.

91). Altera-se a relação entre a superfície e a profundidade, entre os órgãos e as funções

dos seres vivos. A vida não se sujeita mais à análise de suas propriedades e funções,

mas ela se apresenta como uma força obscura, princípio de luta contra a destruição,

como afirma Jacob (1983, p. 97) ou, como afirma Kant, um “princípio interior de ação”

(como citado por Jacob, 1983, p. 97).

A figura de Immanuel Kant (1724 – 1804) é de fundamental importância para

que se perceba a inversão espiritual da Modernidade à Contemporaneidade. Certa ênfase

no aspecto lógico formal de sua obra conduzirá a investigação científica a partir de

então a um novo rumo. Em certo sentido, a teoria kantiana ao mesmo tempo em que

abre a possibilidade para um novo modo de investigação crítico, possibilita uma

radicalização da forma tradicional de se conceber a ciência.
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Com Kant, o olhar se altera de causa a fenômeno. Para o filósofo, o mundo

numênico comporta as coisas-em-si mesmas, aquilo que não requer objetos sensíveis e

que, portanto, não podem ser ditas, mas somente pensadas. O conhecimento encontra a

sua possibilidade não no âmbito da verdade, mas no da validade, a partir das intuições,

no campo sensível, mediante a análise dos fenômenos. Ele, assim procedendo, abre

espaço para o que Foucault denomina por novas empiricidades. Foucault (2000, p. 107)

nos explica o seu esforço de dar uma resposta empírica e crítica a partir de

conhecimentos que expressassem a episteme que sustenta o conjunto de saberes pelos

quais o homem fale, vive e trabalha.

Kant está fomentando a sua teoria pela distinção entre o que é da ordem do

sujeito e o que é da ordem do objeto. O sujeito é uma entidade lógica e formal abstrata,

completamente distinta da realidade material e completamente indeterminado, por isso

pode conhecer essa realidade. Há uma separação radical entre o sujeito e o objeto. É

nesse sentido que se faz necessário encontrar um fundamento sustentável para o

conhecimento. Kant (1983) afirma que não se deve confundir o sentido lógico com o

seu sentido real, de forma que a existência não é um atributo da essência, ou que há um

abismo entre a existência e o conceito. Ele estabelece assim uma distinção entre a coisa

mesma e sua conceituação lógico-formal pelo sujeito.

Essa distinção postulada pelo filósofo alemão, segundo Thomas Teo (2009)

implica que a Psicologia entendida como um estudo da alma, ou da subjetividade

humanas, não poderia ser uma ciência experimental já que o conhecimento considerado

válido era somente aquele acessível e passível de escrutínio da experiência sensorial.

Apesar disso isso possibilita que outro tipo de Psicologia surja, o que podemos

denominar “Psicologia tradicional” 2.

Constatada a impossibilidade desse estudo da subjetividade humana pelos

padrões científicos tradicionais, a Psicologia ainda assim buscava sua consolidação

2 A distinção feita entre psicologia tradicional e psicologia crítica nesse trabalho tangencia a tese
defendida por Horkheimer (1980) entre teoria tradicional e teoria crítica. Em termos gerais, a teoria
tradicional postula que a ciência deve se fundar nos princípios das ciências naturais, tão somente tratando
os fenômenos sociais como coisas dadas e a-históricas. Nessa perspectiva tradicional cabe à ciência
apenas compreendê-los e tentar realizar previsões e controle desses fenômenos, evitando qualquer
contradição que possa aparecer. Por outro lado, a teoria crítica encara a sociedade e os fenômenos
humanos como um produto da dinâmica histórica e, por isso, entende que os fatos sociais são
fundamentalmente contraditórios, e só podem ser compreendidos inseridos em um contexto histórico,
cultural e político. O objetivo da teoria tradicional, em última instância, é perpetuar o status quo social.
Por sua vez, o da teoria crítica é promover transformação e emancipação social.
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como uma disciplina científica. Restava a ela então o estudo do comportamento e dos

dados observáveis e quantificáveis da experiencia humana, aquilo que em Kant

podemos entender como o fenômeno.

De acordo com Teo (2009) ao tentar se enquadrar ao método das ciências

naturais, no século XIX, a Psicologia tradicional deixava de lado temas importantes da

subjetividade humana, mas atendia às exigências da episteme científica de sua época. A

Psicologia tradicional, por isso, adota um modelo basicamente mecanicista da vida

humana, isso conduz a explicações reducionistas. Assume-se que é suficiente estudar

partes da vida psíquica humana para sua compreensão como um todo. Além disso

tende-se a ver o indivíduo e a sociedade como objetos distintos e relativamente

independentes, podendo ser estudados e compreendidos sem que haja uma relação

direta entre eles.

Desde Descartes, passando por Hume, Kant, Comte, Dewey e indo até Popper, o

que observa é precisamente a subordinação do conhecimento científico à utilidade, à

adaptação e ao controle. Assim como também se nota uma modelagem da prática

científica a uma ação instrumental cada vez maior e crescente (Figueiredo, 2008).

Nesse sentido, para a investigação dessa pesquisa a alteração de causa a

fenômeno, promovida por Kant – que tem implicações epistemológicas significativas –

é o primeiro pilar no qual se assenta a epistemologia contemporânea. Assim, a

importância da teoria kantiana na epistemologia da Psicologia é de suma importância ao

que do século XIX aos nossos dias, pelo enfoque lógico formal, vem se pesquisando.

Ainda no século XIX vemos paralelamente se desenvolvendo outra forma de se

encarar a questão. Hegel (1770-1831) anuncia a suprassunção da era representacional

pelo conceito. Em 1801 o filósofo critica duramente, em sua tese de doutoramento, a

conversão da filosofia em lógica. Seu questionamento é precisamente acerca do

princípio dicotômico estabelecido por seus antecessores. A subjetividade não é algo

separado da realidade, mas o sujeito só se torna autoconsciente mediante um

desenvolvimento conceitual histórico, em relação com os outros e com o mundo. Além

disso sua crítica também se volta à distinção kantiana de númeno e fenômeno.

Hegel, além das críticas às filosofias que estabelecem o Eu como princípio

filosófico, no qual Kant foi o mais radical sistematizador no período moderno,

influenciou tanto as reflexões de Marx e, posteriormente parte da Psicologia social,
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quanto a Psicanálise lacaniana. Podemos identificar em sua conhecida parábola da

Servidão e Dominação, na obra Fenomenologia do Espírito, outro modo radicalmente

distinto de se compreender as relações intersubjetivas e a realidade humana.

Hegel, portanto, dá sua contribuição ao entendimento da psicologia enquanto

ciência ao possibilitar a emergência de outro viés epistemológico, paralelo ao enfoque

lógico formal, o qual inaugura as orientações teóricas emergentes no século XIX,

presentes ainda na atualidade. Podemos nomear, de modo geral, tais teorias na

Psicologia como “Psicologias críticas”.

Nessas Psicologias denominadas “críticas” busca-se fazer jus à complexidade

humana. Esses psicólogos entendem que a subjetividade humana é vivenciada como

uma totalidade, não algo que deva ser estudado de modo fragmentado. O individual e o

social não se separam, mas são co-dependentes. O sujeito não é algo independente do

mundo, uma entidade abstrata e teórica que existe de modo independente da realidade.

Antes, ele forma e é formado por suas relações culturais, históricas e sociais.

Observamos assim que tal visão do ser humano e de seu psiquismo, de seu

desenvolvimento e de sua relação com a realidade e os demais seres se distingue

radicalmente daquilo que chamamos “psicologia tradicional”.

Com Hegel e Marx, por exemplo, Figueiredo (2008) aponta que houve uma

contribuição nas investigações sobre o conhecimento no sentido de trazer uma

desconfiança em relação ao sensível e o imediatamente dado e captado pelos sentidos.

Aqui, a aparência não é tida como mera falsidade, obviamente, mas é tomada como um

momento do processo do conhecimento. Deve-se negá-la e recuperá-la ao mesmo

tempo, desvelando assim sua natureza contraditória. Nesse sentido, toda ciência e

conhecimento é crítica ideológica e da experiência cotidiana, do dado imediato, ao

mesmo tempo em que reconhece esses elementos como necessários ao processo. Com

isso se busca por de trás do dado aparente o movimento que o fundamenta.

Tendo em vista o tema tratado até aqui, podemos evidenciar que as mudanças

epistemológicas no século XIX acentuam uma radical alteração no olhar. O

conhecimento sofre um golpe substancial, há a passagem da representação ao a priori

histórico, como expressões de uma época na qual a ordem do saber se diferencia

radicalmente da anterior. Michael Foucault destaca o surgimento da Biologia, da

Economia Política e da Filologia como saberes que emergem nesse a priori histórico.
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Tais saberes só se tornam possíveis em função dessa mudança do estatuto

epistemológico desse período. Jacob (1983) considera a passagem da estrutura visível à

organização. Já Hegel descreve a emergência do conceito em detrimento da

representação.

A ordem do saber estabelece uma nova relação com o conhecimento, que é

totalmente diferente da anterior. Nesse sentido, Foucault assinala a necessidade de se

perceber a alteração do solo a partir do qual certos saberes se tornam necessários. Por

isso é importante destacar aqui que tais formas distintas de se encarar a realidade não

surgem e coexistem em paralelo, sem nenhuma forma de diálogo. O que vemos, na

verdade, é um conflito acentuado ou tentativas de diálogo e síntese entre estas formas de

se encarar o problema da Psicologia.

É nesse ambiente epistemológico que, ao final do século XIX, surge com

Wilhelm Wundt (1832-1920) a Psicologia enquanto uma ciência da experiência. Como

vemos, historiadores da Psicologia apontam o marco inicial desta área do saber

enquanto uma disciplina científica no século XIX. Há, segundo eles (Jacó-Vilela,

Ferreira & Portugal, 2011, p. 13-14) a irrupção de diversas experiência e práticas que,

em um emaranhado teórico, conduziria, a Psicologia à sua multiplicidade de

orientações. Isso não seria um erro teórico ou imaturidade, mas um eco dessa

multiplicidade epistemológica nesse período.

Desde seu início a Psicologia é marcada por uma multiplicidade teórica,

metodológica, filosófica e prática. Essa diversidade advém da variedade de interesses

práticos e cognitivos das diversas comunidades teóricas que constituem a Psicologia.

Cada proponente está convencido de que sua abordagem teórica é melhor que as outras

concorrentes, e por isso há um jogo político implícito nos debate teóricos da área

(Figueiredo, 1996, p. 147). No conjunto da disciplina o que podemos observar em um

quadro geral é que, no lugar de uma história propriamente dita, seja ela concebida como

acumulação ou como revolução, nos deparamos com um complexo de relações

sincrônicas, caracterizadas pelo antagonismo entre diversas orientações irredutíveis

umas às outras (Figueiredo, 2008, p. 26).

Por isso, partindo dessas considerações sobre a relação da ciência e o

conhecimento no século XIX, e tomando o argumento de Reale e Antisieri (1991, p.

353) de que há um estreito entrelaçamento entre as ideias científicas e filosóficas,
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pretende-se aqui uma investigação do ambiente epistemológico que possibilita o

desenvolvimento e a constituição da Psicologia enquanto ciência no século XIX. Tal

recorte temporal se dá em virtude da discussão realizada por Jacó-Vilela, Ferreira e

Portugal (2011, p. 40-42), que afirmam que é precisamente essa multiplicidade de

visões em conflito nesse período que irão fomentar a diversidade teórica e os diversos

modos de se fazer Psicologia, vistos na atualidade.

Nesse sentido, para compreendermos esse problema, não basta voltar nossa

atenção exclusivamente à Psicologia e suas teorias. Antes, precisamos recuar em nossa

investigação e identificar o que se encontra por trás das teorias psicológicas, aquilo que

as fundamenta e permite sua estruturação e proliferação (Holanda, 2019). O recorte aqui

realizado será o de uma investigação filosófica, com ênfase nos elementos

epistemológicos envolvidos. Apesar disso, compreende-se que há uma série de fatores

sóciopolíticos, históricos e econômicos – para citar alguns – envolvidos nesse processo.

Espera-se com a realização desse projeto contribuir para o enriquecimento do

conhecimento e das reflexões da Psicologia no sentido de trazer à tona um debate ainda

pouco explorado no Brasil, a epistemologia da Psicologia, como demonstra Holanda

(2019). Essa discussão, longe de ser demasiadamente abstrata ou periférica aos

psicólogos em seu cotidiano, incide diretamente na prática profissional e no agir diário

de cada um destes profissionais. Apesar disso, como apontado, este tema é pouco

explorado e por isso elementos centrais no que-fazer dos psicólogos acabam sendo

negligenciados.

A contribuição do presente trabalho, considerando isso, é a de indicar como

fundamentos teóricos da contemporaneidade dois pilares teoricamente sustentáveis e

que implicam em concepções filosóficas que nortearam e norteiam pensamentos e ações

no campo da Psicologia. Nesse sentido, aponta-se que as noções de Fenômeno e

História são condicionantes do pensar contemporâneo em geral, e na Psicologia de

modo específico, e que vale ressaltá-las como dois paradigmas que sustentam as

epistemologias ulteriores.

Portanto, além de uma contribuição teórica para a Psicologia, desenvolvendo

nessa pesquisa um tema pouco trabalhado pelos psicólogos, visa-se oferecer também

uma contribuição ético-política ao se questionar o status quo da psicologia hegemônica,

problematizando a ausência de questionamento dos pressupostos assumidos por tais
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modelos, buscando fazer jus à complexidade de nosso objeto de estudo e apontando

para a existência de teorias e metodologias significativamente mais eticamente

responsáveis.

Sendo assim, longe de visar dar um fim a tal discussão, tal empreitada tem como

objetivo proporcionar uma provocação à fim de contribuir para as discussões sobre o

problema dentro da Psicologia no que diz respeito ao seu lugar no processo da formação

humana. Isto porque, um problema da Psicologia, como destacado por Teo (2009), é que

ela omite problemas chave em suas investigações ou ao menos finge que eles não

existem. O autor aponta três destes problemas: que há um entendimento limitado do

objeto da Psicologia e de sua ontologia, que há uma ênfase em uma epistemologia

estreita, e que há falta de crítica sobre as questões ético-políticas na Psicologia

predominante.

Além disso, ele afirma ainda que as suposições ontológicas sobre o que os

psicólogos devem estudar possuem consequências metodológicas concretas. Furlan

(2008, p. 31) pontua, nesse sentido, que “já parece bastante clara à mentalidade de nossa

época a importância da teoria na participação do sentido da experiência”. Portanto,

como argumenta o autor no texto supracitado, ao se assumir um compromisso com uma

conceituação específica do psiquismo humano, está-se assumindo também o

compromisso com uma determinada metodologia e uma forma de agir na realidade.

Nesse sentido, podemos afirmar que há vinculada em toda conceituação do psiquismo

humano um compromisso ético-político, implícito ou explícito.

José Paulo Netto (1999) afirma que estes modelos ético-políticos evocam um

modelo de sociedade a ser construído e evoca uma série de valores para legitimá-lo. Em

um aspecto mais restrito dentro desse contexto há o projeto profissional. Ele representa

a autoimagem de uma profissão, evocando valores para legitimá-la socialmente,

delimitando sua função e seus objetivos.

Por sua vez, recapitulando o argumento de Figueiredo (1996, p. 147) sobre a

multiplicidade da psicologia desde seu início, entende-se que ser psicólogo não se reduz

a um simples domínio de técnicas, mas implica também em situar-se em um

determinado campo epistemológico e ético (Figueiredo, 1996, p. 154), e também

ontológico – na concepção do autor deste trabalho.
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Como destaca Jacoby (1975), diversos elementos da vida do sujeito e da cultura

se renderam à lógica da mercadoria na sociedade contemporânea. O sujeito vai cada vez

mais perdendo espaços de humanização, e assim, quanto mais o sujeito se movimenta,

mais vão se tornando evidentes as correntes que o aprisionam. A aceleração do processo

de produção e distribuição do capital é potencializada pela maior descartabilidade e

obsolescência planejada dos produtos. Com o processo de fetichização da mercadoria,

surge o fetichismo do novo. Esse fetiche do novo produz um processo psíquico pode ser

nomeado “Amnésia Social”.

Como pontua ainda o autor, esse projeto de amnésia social se estende também

para a questão das teorias, sendo estas simplesmente abandonadas por serem

consideradas antigas. O que se visa é mostrar uma prática supostamente eficiente, o que

seria um reforço da teoria dominante.

Figueiredo (1996) salienta que desde seu início, a Psicologia nasce como um

instrumento de legitimação do poder vigente. Um discurso de neutralidade científica e

um suposto tecnicismo serviram desde o início para manter o status quo social e evitar

toda possível tentativa de mudança. Em suma, a Psicologia visando seu reconhecimento

enquanto uma ciência independente atendeu as demandas do poder vigente na

sociedade, mascarando a luta pelo poder e legitimando a exploração social.

Patto (2002) nos mostra que parte de como isso ocorreu foi a partir da

consolidação de uma visão da subjetividade humana de base individualista.

Consolidando tal visão, mascarava-se o real problema e abria o caminho para a

culpabilização do indivíduo, colocando-o como um bode expiatório e ignorando todas

as questões sociais e históricas envolvidas no processo.

Na mesma linha argumentativa, Charles Taylor (2011) argumenta um grande mal

estar que paira sobre a contemporaneidade. Segundo ele, suas raízes estão na visão do

sujeito como um indivíduo. Apesar de ter propiciado benefícios, argumenta o autor, tal

visão também trouxe uma série de problemas. Taylor (2011, p. 14) entende também que

“o lado sombrio do individualismo é o centrar-se em si mesmo, que tanto nivela quando

restringe nossa vida, tornando-a mais pobre em significado e menos preocupada com os

outros ou com a sociedade”.

Robert Farr (2013) argumenta que as raízes do individualismo estão enterradas

em toda a tradição intelectual ocidental. Apesar disso, o autor argumenta que o
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florescimento dessa visão de homem é fenômeno caracteristicamente norte americano.

O autor ainda assevera que o "individualismo é em si mesmo o produto de um tipo

particular de sociedade" (Farr, 2013, p. 141). Isso conduziu a uma atomização dos

indivíduos e uma tendência à homogeneização cultural que ameaça as diversidades

culturais (Morin, 2002).

Este sistema autonomiza o indivíduo, mas ao mesmo tempo, o subordina. Ele

cria diversas possibilidades de desenvolvimento e enriquecimento dos indivíduos, mas,

ao mesmo tempo, ele utiliza as possibilidades que vão para além de sua esfera, que

estão além do capital, se apropriando delas para dominar ainda mais os indivíduos.

Sabendo que não há neutralidade no conhecimento e toda teoria tem algum

aspecto de intencionalidade que visa legitimar alguma situação social, podemos afirmar

que a proliferação dessas ideias socialmente irá moldar a prática dos sujeitos. Nesse

sentido, as considerações que se propõe realizar nesse trabalho se faz importante porque

em nossa época temos visto uma série de ideologias que surgem com a função legitimar

certo status quo social que se mostram nocivas à vida, sendo regida por práticas

desumanizadoras. Uma crítica dessa ideologia portanto se faz fundamental.

Se como Martin-Baró (1996) afirma, todas as profissões em nossa sociedade

encontram-se a serviço da ordem estabelecida, a Psicologia não seria uma exceção.

Nesse sentido cabe aos psicólogos realizarem um exame crítico de suas atuações

profissionais e teorias adotadas, desenvolvendo um olhar mais amplo ao contexto

socioeconômico e cultural de onde estão inseridos, visando assim desenvolver uma

prática crítica que contribua para a emancipação dos indivíduos.

Como o autor sugere, uma boa maneira de se abordar o exame crítico do papel

do psicólogo consiste em voltar às raízes históricas da própria psicologia, como a que

aqui se propõe realizar pelo enfoque epistemológico. Estando conscientes dessa visão

alienante historicamente adotada pela Psicologia, e munidos de uma alternativa crítica a

esse modelo, os psicólogos podem se engajar no processo de conscientização e mudança

de olhar de si mesmo e dos indivíduos em um determinado contexto, que, de acordo

com Martin-Baró, é um dos principais elementos do que-fazer do psicólogo.

Assim, conforme aponta Patto (2002), fazer uma crítica da Psicologia científica

leva a uma crítica da ciência como ideologia. Não há neutralidade na produção nem na

aplicação do conhecimento. Portanto, a autora defende que há a necessidade de se
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estabelecer um olhar crítico à história da Psicologia e suas implicações políticas, uma

vez que o desenvolvimento do saber psicológico que se coloca como instrumento de

determinados grupos de poder. Com isso, evidentemente não se propõe uma crítica com

a tentativa de invalidar a Psicologia em sua totalidade ou questionar sua legitimidade,

enquanto uma área do saber. Antes, o que este trabalho se propõe a fazer é apontar

alguns elementos problemáticos presentes em parte significativa dessa área do

conhecimento, e do modo como ela é utilizada como instrumento de ação no mundo.

Isso tem como finalidade gerar uma discussão pouco considerada, mas necessária para a

Psicologia enquanto ciência.

Nesse sentido, a crítica histórica é fundamental para compreendermos e

pensarmos a contemporaneidade. Segundo Hobsbawm (2002) a ciência social moderna

adotou um modelo de cientificismo que negligencia a experiência histórica. Sendo

assim, a revisão dos modelos teóricos nos quais a Psicologia se apoia nos permitem

desmantelar certas mitologias que visam manter o status quo social – no presente caso,

o do ideal difundido do individualismo moderno, como se essa forma de subjetivação

fosse a própria descrição da natureza humana.

Considerando isso, a proposta do trabalho que se segue é de apresentar o

surgimento da Psicologia científica enquanto uma ciência no século XIX, marcada por

uma grande e confusa multiplicidade teórica. Ao mesmo tempo, neste trabalho se

defenderá uma conceituação crítica do sujeito e do psiquismo humano em contraposição

a uma concepção tradicionalmente adotada pela Psicologia em sua formação histórica.

A concepção aqui adotada, tem raízes na dialética histórica de Hegel, mas foi

apropriada e desenvolvida por setores marxistas, psicanalistas e fenomenológicos da

Psicologia.

Em termos estruturais, no primeiro capítulo será apresentado o processo de como

a mudança no conhecimento na Modernidade contribuiu para uma nova concepção de

subjetividade. Para isso, parte-se da exposição da dúvida radical quanto ao saber no

período da Modernidade, entendendo que ela conduz a uma cisão instaurada entre o

sujeito cognoscente e o objeto a ser conhecido no processo do saber. Argumenta-se

neste trabalho que tal processo contribui para que a noção moderna de subjetividade

comece a ser gestada e isso será fundamental para a emergência da Psicologia enquanto

uma ciência.
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Toda a discussão realizada nesse capítulo, gira em torno de como os filósofos

Descartes e David Hume (1711 – 1776), com suas respectivas elaborações, contribuem

para a construção simbólica dessa nova noção de subjetividade. O primeiro elaborando

uma concepção substancial do eu, como uma “coisa pensante”; o segundo, edificando

uma crítica a essa substancialização, propondo uma existência puramente imaginária

desse eu.

No segundo capítulo será exposto o viés lógico-formal kantiano e suas

implicações para a consolidação da ciência clássica e como isso abre as portas para a

emergência de uma Psicologia científica no século XIX. Argumenta-se neste capítulo

que o viés lógico formal kantiano é condicionante do pensar contemporâneo em geral, e

na Psicologia de modo específico, e que ele é um paradigma importante que fundamenta

as epistemologias ulteriores, principalmente em relação à Psicologia.

Nesse sentido, a Psicologia enquanto uma ciência emerge inicialmente

fundamentada por esse viés kantiano, buscando sua consolidação dentro do paradigma

científico daquele período. Neste primeiro momento, ela não consegue se sustentar

enquanto uma disciplina científica a partir da proposta inicial de ser um estudo da

subjetividade humana. Entretanto, ela alcança o estatuto científico ao se enquadrar no

modelo kantiano de investigação, isso é, ao entender a si mesma não como esse estudo

da interioridade do homem, mas como um estudo e observação dos comportamentos,

reações e padrões observáveis e mensuráveis dos indivíduos.

No último capítulo será exposto o viés onto-lógico elaborado por Hegel e suas

implicações à Psicologia. Parte-se da crítica de Hegel ao pensamento da Modernidade

em geral, e de Kant, especificamente. Hegel entende que o pensamento Moderno se

estrutura ao redor do dualismo entre sujeito e objeto, essência e aparência. Esse

dualismo seria um contrassenso ao próprio propósito da filosofia, e assim, a crítica de

Hegel aos modernos e sua proposta dialética são uma alternativa à elaboração kantiana.

Considerando isso, será proposto que as Ciências Humanas, e mais

especificamente a Psicologia, devem se preocupar exatamente com o ser do homem, e

não exclusivamente com o seu modo de ser ou de conhecer – tal como a Psicologia

influenciada pelo kantismo fez – uma vez que, para Hegel, ser e pensar, ser e ente, se

encontram imbricados no princípio onto-lógico.
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Com a realização desse trabalho não se propõe uma discussão exaustiva da

questão, nem se tem como objetivo discorrer sobre como cada abordagem teórica

específica dentro da psicologia recebeu e desenvolveu essas questões, mas tão somente

apontar uma tendência geral de como questões filosóficas e epistemológicas impactaram

o emergir e o desenvolvimento posterior da Psicologia enquanto uma disciplina

científica.
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Capítulo I

Pressupostos epistemológicos ao surgimento da Psicologia científica: Modernidade
e Subjetividade

O objetivo desse capítulo é discutir como a mudança no conhecimento na

modernidade contribuiu para a emergência de certa concepção de subjetividade; e como

isso posteriormente possibilitou para o surgimento da Psicologia Científica no século

XIX. Para isso, em um primeiro momento se propõe apresentar como a dúvida radical

quanto ao saber no período da Modernidade conduz a uma cisão instaurada entre o

sujeito cognoscente e o objeto a ser conhecido no processo do saber. A própria noção de

Natureza se modifica nesse período, onde o modelo Aristotélico é substituído pelo

modelo Mecanicista. Em um segundo momento, argumenta-se que esse processo

contribui para que a noção moderna de subjetividade começa a ser gestada.

Toda a discussão realizada nesse capítulo, por fim, irá gravitar ao redor de como

os filósofos Descartes e Hume, com suas respectivas elaborações, contribuem para a

construção simbólica dessa nova noção de subjetividade. O primeiro elaborando uma

concepção substancial do eu, como uma “coisa pensante”; o segundo, edificando uma

crítica a essa substancialização, propondo uma existência puramente imaginária desse

eu.

1.1 Pressupostos da subjetivação moderna

A Modernidade, período que data aproximadamente do final do século XVI ao

XVIII, é marcada por uma ruptura com a tradição filosófica tanto antiga quanto

medieval. Nesse período questionam-se as grandes tradições e narrativas até então

erigidas e edificam-se teorias representacionais que impactam diretamente no

surgimento da Psicologia científica. Em termos científicos alcança-se com a revolução

copernicana a necessidade de se rever todas as certezas até então tidas como verdade, o

que implica que o espírito moderno3 emergente é caracterizado pela dúvida radical e a

incerteza quanto ao próprio saber. Esta característica acentua a necessidade do homem

3 A expressão “espírito moderno”, aqui utilizada, tem como objetivo apontar o período acima referido,
isso é, os séculos XVII e XVIII. A palavra “espírito” tem como objetivo significar a episteme de uma
época, o solo a partir do qual os saberes se reorganizam. Sobre esta palavra veja Foucault (1985).
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se manter e se reproduzir nesse novo mundo anunciado o que, obviamente, necessitará

de outras formas de saber.

Até então, a Psicologia era considerada o estudo da alma (Gomes Neto, 2015), e

essa noção perduraria por mais alguns séculos. Pelo viés cognoscente e metafísico, o ser

humano era concebido como um ser passivo em relação ao conhecimento, um ser

pré-formado4, pelo enfoque metafísico. As essências dos seres e das coisas foram

inscritas na alma humana – pelo Demiurgo (Platão), pelo Primeiro Movente

(Aristóteles) ou por Deus (Agostinho e Tomás de Aquino). Na Modernidade esse

quadro muda: o sujeito se torna ativo no processo de conhecer a si mesmo e o mundo ou

um doador de sentido e de finalidade. Essa mudança será fundamental para aquilo que

hoje chamamos de Psicologia científica.

No contexto do século XVII observa-se o desenvolvimento de filosofias que

buscam dar conta desse processo, visando erigir um saber que seja válido, defensável,

sem apelar à certeza metafísica da tradição. A despeito da diversidade das elaborações

formuladas pelos pensadores nesse período, podemos observar uma constante

significativa: uma cisão instaurada entre o sujeito cognoscente e o objeto a ser

conhecido no processo do saber. Esta cisão significa que o novo conceito de razão5,

cunhado por Descartes, desloca a responsabilidade do sentido aos sujeitos cognoscentes

e, nesse sentido, erige-se o saber representacional em detrimento do conhecimento pela

semelhança e contemplativo.

Para Lima Vaz (2002, p. 18), a modernidade6 se caracteriza por um “paradigma

de ruptura”. Trata-se de uma “continuidade que rompe”. Aqui o novo aparece como

uma negação dialética do antigo que lhe deu origem. Não há jamais, para o autor, a

emergência do absolutamente novo em termos históricos. Antes, o que há é uma

mudança no processo histórico. Nesses termos, não deixa de haver uma relação que

continua a unir o antigo ao novo. É nesse sentido que se pode dizer que há uma ruptura

entre a Modernidade e a Idade Média Latina. Nas palavras de Alexandre Koyré (1982,

6 O termo não deve ser confundido com aquilo que nas ciências naturais se chama Modernidade, a saber, a
ciência moderna. Desse modo, a categoria Modernidade tem duplo significado: 1) período filosófico que
a grosso modo se desenvolveu nos séculos XVII e XVIII; 2) Contemporaneidade, pós século XIX nas
ciências. Sobre este assunto ver Lima Vaz (1991).

5 Sobre o novo conceito de razão ver Descartes (1999a). Para Descartes, a raison suplanta o lógos grego
clássico e a ratio cristão medieval ao ser definida como a faculdade que permite aos homens distinguirem
o verdadeiro do falso.

4 Sobre este assunto ver Jacob (1983).
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p. 23): “Descartes, Malebranche, Spinoza e Leibniz, muitas vezes, não fazem senão

continuar a obra de seus predecessores”.

Em outros termos, esse período se constitui a partir de uma transformação dos

princípios da Idade Média tardia. Lima Vaz traça historicamente o início desse período

de transformação à crise intelectual a partir de meados do século XIII. São as sementes

de ideias lançadas no solo medieval que crescerão e se desenvolverão nas múltiplas

esferas da sociedade e da cultura que irão posteriormente formar a árvore simbólica da

Modernidade. É precisamente nesse período que começa a ser delineado o novo sistema

simbólico que irá presidir aquilo que hoje chamamos de Modernidade, na qual o

surgimento da Psicologia científica se torna necessário.

Koyré (1982, p. 25) indica que nossa filosofia está sempre ligada à filosofia

grega, primeiro por intermédio dos árabes, depois pelos europeus medievais. Isso

porque antes dos filósofos medievais europeus, podemos dizer que os árabes foram os

mestres intelectuais do Ocidente, uma vez que os pagãos latinos ignoravam a filosofia.

Os problemas filosóficos recorrentes são sempre referentes ao Ser e ao Saber, apontando

assim à herança grega que nos foi legada. Tendo isso em mente, na visão do

filósofo-historiador, a Idade Média não necessariamente foi uma Idade das trevas, como

costumeiramente se aponta. Ao contrário, herdamos nossa terminologia filosófica dos

medievais. Nas Palavras de Koyré “foram os escolásticos que promoveram a educação

filosófica da Europa e criaram nossa terminologia, a terminologia que ainda nos

servimos” (1982, p. 22).

Portanto, a filosofia medieval foi marcada pela profunda influência de Platão

(428/427–348/347 a.C.) e Aristóteles (324-388 a.C). Basicamente há uma oscilação

entre o idealismo platônico e o realismo aristotélico. No platonismo vemos uma maior

ênfase à alma e certa atitude religiosa, mais voltada para si. Já o aristotelismo se ocupa

mais da realidade sensível, assumindo uma postura mais “científica”7, voltada para o

mundo sensível. Alexandre Koyré (1982, p. 31-37) ilustra sua tese do seguinte modo:

ele é impulsionado pelo desejo do saber científico, pela paixão pelo
estudo. Não é mais a alma e, sim, o mundo, que ele estuda – a física, as

7 As aspas nesse contexto servem para apontar para outro conceito de ciência, a saber, uma ciência causal,
“do Ser”, ao invés da ciência clássica, que enfoca o “ente” e o fenômeno. A ciência aristotélica não era
ciência como nós hoje entendemos ciência, mas era uma teoria bem elaborada. Nesse sentido o
aristotelismo aqui está sendo chamado de “científico” por um olhar mais voltado à realidade concreta do
que às ideias, de Platão.
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ciências naturais... Pois o mundo, para o aristotélico, não é o reflexo pouco
consistente da perfeição divina, livro simbólico no qual se pode decifrar –
e ainda muito precariamente – a glória do Eterno; de alguma forma, o
mundo se solidificou. É um “mundo”, uma natureza, ou um conjunto
hierarquizado e bem ordenado de naturezas, conjunto muito estável e
muito firme e que possui uma existência própria; que a possui por si
próprio. [...] ele se opõe à existência imutável e supratemporal de Deus.
[...] O espírito do aristotelismo [...] é naturalmente orientado para as
coisas. [...] Para o aristotelismo, o domínio do sensível é o domínio
próprio do conhecimento humano. Não havendo sensação, não há ciência.

Apesar disso, há com a Renascença uma ruptura com tais ideais. Notamos uma

rejeição dessa tradição. Com o choque do heliocentrismo, o homem nesse período

também se coloca no centro do saber. Diferente dos antigos e medievais, para os quais o

saber era fundado em uma verdade metafísica pré-concebida, na Modernidade é o

homem quem deve agir, buscar o sentido do mundo e traçar as finalidades que ele

pretende alcançar. Não é mais a Natureza (φύσης/ Physis) ou Deus quem o estabelece.

José Ternes entende que, para Koyré, a ciência só é possível quando há uma mudança

na visão de mundo da época. Assim, a ideia de um Zeitgeist (espírito do tempo) não é

um mito para o autor (Ternes, 2010, p. 162). Apesar disso, Koyré não considera a

Renascença uma época científica. Isso porque, segundo ele, só há ciência quando há

teoria. Assim, o Renascimento não seria científico já que não há uma produção teórica

propriamente dita. Na Renascença ocorre a rejeição da teoria da tradição, mas não

colocou nada em seu lugar, imediatamente.

Durante os séculos XV e XVI grandes mudanças surgem no Ocidente.

Observa-se que uma drástica mudança no olhar é anunciada e começa a se estruturar

outra ordem cognoscente. Dentre essas mudanças podem-se destacar, por exemplo, que

tanto na filosofia como nos rudimentos da ciência emergente, o paradigma tomista

aristotélico começa a ser questionado, principalmente acerca da metafísica, da ontologia

e da ordem do saber imersa nesse princípio. Alexandre Koyré (1982, p. 47 – 49) aponta

que se pode afirmar ser a síntese aristotélica a grande inimiga da Renascença, e a grande

obra do Renascimento foi a destruição dessa síntese. Essa é a base preliminar da

revolução teórica operada pelo período moderno. Mesmo não sendo uma era científica,

mas fragmentos, a grande contribuição científica da Renascença foi o combate e a
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destruição da cosmofísica aristotélica (Ternes, 2010, p. 166) que propiciou o

aparecimento da ciência clássica nos próximos séculos.8

Johannes Kepler (1571 – 1630) muda radicalmente a compreensão acerca do

mundo: não se trata mais do Cosmo estruturado e hierarquizado de Aristóteles. Há

agora um universo regido por leis. O “Universo, em todas as suas partes, é regido pelas

mesmas leis, e por leis de natureza estritamente matemática” (Koyré, 1982, p. 51).

Nicolau Copérnico (1473 – 1543), com sua revolução astronômica, coloca um fim

definitivo na concepção aristotélica de um universo estruturado e hierarquicamente

organizado. Já Galileu Galilei (1564 – 1642) questiona o modelo aristotélico tomista no

que se refere à relação entre a posição da Terra em relação ao Sol, anunciando a

passagem do Geocentrismo para o Heliocentrismo. Enquanto os pensadores da

antiguidade clássica e medieval, na esteira de Aristóteles, afirmavam que a Terra era o

centro do universo, estando o Sol e os demais planetas a girar ao seu redor, Galileu

afirma – por influência da descoberta copernicana – o contrário: é a Terra que gira ao

redor do Sol9.

A Renascença do século XVI, por um lado, se caracteriza como momento de

crise cognoscente e, por outro, o homem é posto em evidência, embora em relação ao

aspecto cognoscente o conhecimento ainda permaneça semelhante ao que estabelecerá a

antiguidade clássica. Assevera Jacob (1983, p. 26) que “Da antiguidade clássica ao

Renascimento, o conhecimento do mundo vivo não mudou muito”. Por isso, A

9 A cosmofísica de Aristóteles pode ser injustamente comparada a uma razão simplista e infantil. A
“física” aristotélica não é uma tradução do senso comum do grego, antes, há uma preocupação e
teorização bem elaborada da natureza, que se rege por uma ordem cósmica. Essa noção de ordem cósmica
permite que as coisas sejam (ou deveriam ser) distribuídas e dispostas de forma bem determinada. Cada
coisa possui seu lugar próprio no mundo, segundo sua natureza. Essa noção de “lugar natural” conduz a
uma concepção puramente estática do universo,
O cosmo é finito e limitado, sendo composto por sete órbitas, excetuando a da Terra. O cosmo é também
esférico e a Natureza é um princípio, uma causa do movimento e do repouso de tudo que existe de per si.
Essa “física” de Aristóteles fundamenta-se na impossibilidade do vazio. Todas as coisas têm o seu lugar
natural e todos os lugares naturais, coisas.
Portanto, a teoria aristotélica não é uma descrição infantil, vulgar e corriqueira da natureza. Trata-se de
um saber, uma teoria bem elaborada, mas que mesmo assim não pode ser considerada ciência porque seus
postulados não se situam no âmbito do que posteriormente se compreenderá por Física. Mesmo assim,
essa busca de causas e de causa primeira da qual Aristóteles parte é o ponto focal a partir do qual Newton
inova em seus estudos.

8 Para Foucault e Jacob, a Renascença é detentora do saber pela semelhança, pela similitude. Com a idade
clássica ou o que Lima Vaz denomina por modernidade filosófica, séculos XVII e XVIII – em linhas
gerais – a própria forma de se conceber o conhecimento se altera da semelhança à representação. Esse
surgimento de uma nova episteme, um novo solo a partir do qual a forma de como conceber o
conhecimento, o saber se altera inicia os primeiros desdobramentos teóricos que tanto influenciarão, no
século XIX, o surgimento da psicologia científica ou a alteração da psicologia da alma para, inicialmente,
a psicologia da consciência.
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Renascença tem seu espaço próprio. Não se trata apenas de uma expressão preliminar da

Modernidade, mas como afirma Koyré (1982, p. 46) é “uma época de fecundidade e de

riqueza extraordinárias, uma época que enriqueceu prodigiosamente nossa imagem do

Universo”.

A Renascença e a Modernidade possuem duas estruturas muito diferentes em

relação ao saber e ao conhecimento. A Renascença permanece na ordem do saber pela

semelhança ou pel similitude, isso é, observam corpos e os separam, ordenam as coisas

pelo jogo das semelhanças. Aqui, conhecer é identificar o sentido, trazendo à luz o que

se assemelha a quê. Trata-se de descobrir as coisas que são semelhantes, determinando

suas similitudes. O conhecimento permanece na ordem contemplativa, ainda

radicalmente distinto do período representacional. Descreve Jacob (1983, p. 27): A

semelhança de uma planta com os olhos é o signo de que esta planta deve ser utilizada

para tratar doenças dos olhos. Atrás das similitudes esconde-se a natureza das coisas”10.

Já na Modernidade filosófica, o conhecimento muda de estatuto: altera-se o

saber pela similitude pelo da representação, de modo que o sujeito assume destaque

como sendo aquele que dá sentido às coisas e determina suas finalidades. A Psicologia

como ciência só tem espaço e pode ser concebida a partir das preocupações de como o

sujeito dá sentido às coisas, embora seu surgimento só encontre guarida no século XIX,

em outro espírito cognoscente, o da profundidade.

A modernidade filosófica, portanto, se caracteriza pela diferença e repetição, ou

pela diferença e a semelhança – o normal e o patológico. Foucault destaca em sua obra

História da loucura que Descartes, em sua obra Meditações, põe o louco em seus

aposentos e, diante da presença do insano, ele se determina como não louco. Nesse

sentido o período da modernidade filosófica permite nos aproximarmos do louco para

que, diante dele, identifiquemos a diferença e a semelhança. Pode-se agora falar em

termos de normal e patológico.

Sendo assim, no que tange a Psicologia, é significativo destacarmos o que

Foucault (1978, p. 39) escreve sobre a loucura nesse período. Segundo ele:

loucura não é um poder abafado, que faz explodir o mundo revelando
fantásticos prestígios; ela não revela, no crepúsculo dos tempos, as

10 Sobre isso, ver também o item I em Foucault (1978).
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violências da bestialidade, ou a grande luta entre o Saber e a Proibição.
Ela é considerada no ciclo indefinido que a liga à razão; elas se afirmam e
se negam uma à outra. A loucura não tem mais uma existência absoluta na
noite do mundo: existe apenas relativamente à razão, que as perde uma
pela a outra enquanto as salva uma com a outra.

Por isso, nesse período podemos afirmar que se torna impossível emergir um

saber que se refira à Psykhê ou ao mental como o invisível que permita a visibilidade

dos seres vivos. A loucura somente é vista em contraposição a razão, o louco é o

desarrazoado, aquele que não age segundo a razão. Nesse momento histórico – a

Renascença – a Psicologia científica não tem espaço, pois a noção de subjetividade que

a fundamenta ainda não estava propriamente amadurecida.

A noção de subjetividade tal como hoje compreendemos começa a ser gestada

em um determinado contexto, especificamente o Ocidente do fim do Feudalismo e o

início da Modernidade na Europa – entre os séculos XV e XVII. Nesse período estão

dados uma série de fatores que possibilitam essa forma de subjetivação tipicamente

moderna, onde há uma maior valorização da esfera íntima, subjetiva e privada do

sujeito.

O Renascimento desempenha um importante momento nesse período de

construção da noção moderna de subjetividade. Observamos nesse período o declínio do

poder intelectual da Igreja Romana, a ascensão de pensadores “seculares” – o

humanismo adquire proeminência. Além disso, o Mercantilismo com as navegações e

os contatos com os povos não-europeus também desempenham um papel importante

nesse processo – o choque cultural e religioso coloca em xeque a noção de um sujeito

único e universal. Somado a isso há também um crescente processo de aglomeração de

pessoas em cidades.

Do ponto de vista do conhecimento, houve uma radical transformação nesse

período a partir da crítica do modelo aristotélico-tomista e a emergência de uma

proto-ciência. Nesse sentido, após a Renascença, mais especificamente na modernidade

clássica, funda-se outra forma de conhecimento, tendo por solo a física galileana e sua

interpretação cartesiana, o solo que constituirá as bases da ciência tal como hoje a

conhecemos. É sobre “essas mesmas bases que se poderá construir a grande e vasta
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síntese do século XVII, concluída por Newton”, como afirma Koyré (1982, p. 55), em

termos científicos, e por Immanuel Kant, pelo viés filosófico.

Boa parte disso se deu em função da separação moderna entre sujeito e objeto,

que é um elemento fundamental para a constituição da noção de individualidade – isso

em função da emergência do método e a centralidade do sujeito no processo epistêmico.

Descartes é o primeiro a ter feito surgir em toda sua radicalidade desse dualismo no

meio intelectual, que impactará todo o Ocidente. Em seu pensamento, o encontro entre

sujeito e objeto sempre irá anular um dos dois termos. Por consequência, dando uma

primazia ao sujeito, este é isolado de seu entorno. Anula-se a relação com o mundo, e o

sujeito encerra-se em seu solipsismo.

Além disso, há na esfera política do Ocidente uma crescente separação entre as

esferas pública e privada, que começa a ganhar uma preponderância nesse período,

separação marcada com uma contraposição entre essas duas esferas. Sendo assim, ao

mesmo tempo o sujeito começa a se ver como uma entidade distinta – e às vezes

contraposta – à sua comunidade, observamos também uma maior valorização da esfera

privada e do foro íntimo em detrimento dessa esfera pública e da dimensão comunitária.

Figueiredo (2007, p. 107) ilustra essa situação, afirmando que nesse período há

uma crescente cisão destas duas dimensões

No campo da privacidade – o dos negócios particulares, o das relações e
atividades domésticas e em especial, o das convicções éticas e religiosas –
há uma garantia de liberdade sob um regime de tolerância moderada
vigiada. No campo público, o das ações políticas, imperam a ordem
absolutista e a obediência ao soberano.

O autor entende que é nesse contexto que a experiência da subjetividade

privatizada começa a emergir. A autopercepção do sujeito como um indivíduo, um ser

único, que toma consciência de sua dimensão interior como sendo algo singular vai se

tornando um fenômeno crescente no Ocidente. E este sujeito emerge cindido em si

mesmo – há o sujeito epistêmico de um lado, e de outro, o sujeito ético-passional.

A concepção do eu tem passado por uma revisão drástica (Trilling, 2014, p. 68).

Junto dessa revisão e em relação a ela, temos todo o pano de fundo da revisão da

metafísica tradicional. Nas palavras de Charles Taylor (2011, p. 22-24) o que há em
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nossa época, em decorrência da saturação da ideia de individualismo e subjetividade é

uma “aceitação um tanto quando fácil do relativismo”. Há um “centramento no self” e

um desligamento de questões que o transcendam. Apesar disso, segundo ele,

observamos um ideal moral subjacente aí, o da autenticidade, isso é, ser fiel a si mesmo.

Essa autenticidade segundo ele é exatamente uma faceta do individualismo moderno.

Não se trata aqui, porém, de uma autenticidade ligada a uma verdade objetiva e

universal. Quando falamos de autenticidade nos referimos ao aspecto egóico, de ser fiel

ao próprio sentimento, às próprias convicções.11

Como consequência dessa cisão instaurada mais expressivamente – após

Descartes – a entre sujeito e objeto, dando uma primazia ao sujeito, este é isolado de seu

entorno. Anula-se a relação com o mundo, e o sujeito encerra-se em seu solipsismo.

Todas essas questões apontadas têm um profundo impacto intelectual nos pensadores

desse período. A Modernidade, período que data aproximadamente do final do século

XVI ao XVIII, é oriunda dessa ruptura com a tradição filosófica, tanto clássica quanto

medieval.

Questionam-se as grandes tradições e narrativas até então erigidas. Com a

revolução copernicana chega-se à necessidade de se rever todas as certezas até então

tidas como verdade. Além disso, há as considerações cartesianas e humeanas acerca da

subjetividade, o que terá um impacto significativo à Psicologia científica que emergirá

no século XIX com o construto teórico kantiano, ao modificar o olhar condicionado à

natureza ao sujeito. Ele agora colocará questões para que a natureza responda, abrindo,

assim, espaço para a investigação da mente humana.

O espírito moderno inaugurado por René Descartes e seu novo conceito de

razão12 é caracterizado pela dúvida radical e pela incerteza quanto ao próprio saber.

Nesse contexto observa-se o desenvolvimento de filosofias que buscam dar conta desse

12 Razão para Descartes pode ser compreendida como “o poder de julgar de forma correta e discernir entre
o verdadeiro e o falso” (1999a, p. 35).

11 Na contemporaneidade notamos esse intento de voltar-se ao interior do sujeito para o compreender,
inicialmente, por exemplo, com Freud que busca a elaboração de uma disciplina de pesquisa que poderia
descobrir onde esse eu estaria, em entender como ele se manifesta, isso é, tentar desvela-lo. A Psicanálise
e a Psicologia surgem exatamente com o declínio do eu, desse ceticismo com relação a essa transparência
e autoclareza do eu para consigo mesmo. Porém, ainda hoje não somente não temos certeza do local onde
esse eu se localiza, mas também desconhecemos sua própria natureza (Trilling, 2014, p. 15). O sujeito já
não é nem mais espírito nem consciência, como até então o entendiam. Ele é “estranho a si mesmo”
(Damião, 2006, p. 27-28).
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princípio cognoscente, visando, a partir desse começo lógico, erigir um saber científico

que seja válido, sem apelar à certeza metafísica da tradição13.

No campo do conhecimento, o paradigma da similitude, pelo qual julga-se e

conhece pelo visível dos corpos, começa a dar lugar ao paradigma da representação –

um sujeito, por meio de certo método, representar o objeto. Como um dos primeiros a

sintetizar essas ideias na forma de uma filosofia, encontramos René Descartes.

Nesse espírito de questionamento legado pela Renascença, Descartes relata em

sua obra Discurso do método (1637) o fato de haver estudado em uma das melhores

escolas da Europa, e ainda assim se encontrava cheio de tantas dúvidas e erros, que

acabava por ter não conseguido outra coisa senão perceber a própria ignorância. Em

suas próprias palavras (1999a, p. 36):

Fui instruído nas letras desde a infância, e, por me haver convencido de
que, por meio delas, poder-se-ia adquirir um conhecimento claro e seguro
de tudo o que é útil a vida, sentia extraordinário desejo de aprendê-las.
Porém, assim que terminei esses estudos, ao cabo do qual costuma-se ser
recebido na classe dos eruditos, mudei totalmente de opinião. Pois me
encontrava embaraçado em tantas dúvidas e erros que me parecia não
haver conseguido proveito, procurando instruir-me, senão o de ter
descoberto cada vez mais minha ignorância.

Descartes afirma que ao passar pelos estudos de La Flèche encontrava-se

envolto em tantas dúvidas e erros que lhe parecia haver encontrado, quando na busca da

verdade, a sua própria ignorância. Quatro anos depois, em sua obra Meditações (1641)

ele afirma que se sentia como se “de repente tivesse mergulhado em águas muito

profundas, estou de tal forma surpreso que não consigo nem firmar meus pés no fundo,

nem nadar para me manter à tona” (1999b, p. 257).

Tudo o que ele havia aprendido mostrava-se agora duvidoso, já que os alicerces

daqueles saberes haviam sido colocados em dúvida. Ele vê então a necessidade de

estabelecer uma nova forma de conhecer o mundo e chegar à verdade. Tem-se assim o

13 Isso não quer dizer que Descartes não se vale de uma metafísica em seu pensamento. Com essa
afirmação quer-se dizer que agora é o sujeito quem dá sentido às coisas, não mais o recebendo pronto, de
modo contemplativo. Ele não mais tem as ideias colocadas dentro de si por Deus, como se entendia no
período Medieval. Compete ao sujeito um papel ativo de se mover em direção ao objeto e desvelar seu
sentido, representando-o.



31

início de seu empreendimento em busca de seu método para bem conduzir a razão e

procurar a verdade das ciências.

Ao mesmo tempo em que ele se coloca em dúvida quanto ao saber que lhe fora

ensinado que por isso mesmo encontrava-se em dúvida quanto à veracidade das

palavras, anuncia uma nova época. A dúvida cartesiana corrobora com a explicitação do

espírito de sua época. A dúvida deve, agora, formular um método para que ela seja

substituída pela verdade.

O conceito de Razão aqui sofre uma alteração significativa: não se trata da Ratio

latina nem do Lógos grego, mas da Raison, o bom senso. A mudança explica-se no

sentido de que as essências das coisas agora não estão mais vistas como estando

inclusas em nossas almas, bastando para conhecê-las, despertá-las. As essências, e

consequentemente a verdade das coisas estão agora nelas mesmas. Essa Razão é o poder

de distinguir entre o verdadeiro e o falso, como acima foi citado, não bastando ser

racional, mas bem aplicar essa racionalidade (1999 a, p. 35) para que se possa chegar ao

verdadeiro saber. O que vemos é uma separação na relação sujeito-objeto. O sujeito não

é mais um ser passivo que contempla as essências colocadas nele por Deus, pelo

Primeiro-Movente ou pelo Demiurgo. Ele é agora um sujeito ativo, e cabe a ele, pelo

bom uso de sua Razão, conseguir alcançar a verdade das coisas. Aqui se encontra a

possibilidade de se referir à subjetividade cartesiana, a razão-ação ou o eu-pensante.

Para solucionar seu problema e cumprir essa tarefa de distinguir o verdadeiro do

falso, Descartes desenvolve o seu método. Em suas próprias palavras

formei um método, pelo qual me parece que eu consiga aumentar de forma
gradativa meu conhecimento, e elevá-lo, pouco a pouco, ao mais alto
nível, a que a mediocridade de meu espírito e a breve duração de minha
vida lhe permitam alcançar (Descartes, 1999a, p. 36)

É aqui interessante destacar que não se trata mais de um único método, como o

autor mesmo aponta (1999a, p. 37), mas de um método. Outros são possíveis. Para

fundamentar esse método, Descartes necessita primeiro buscar um ponto fixo, um

princípio indubitável, incontestável para então, a partir dessa primeira verdade,

encontrar as demais (1999b, p. 257). Essa primeira verdade e ponto fixo encontrada por

ele é sua própria existência enquanto coisa que pensa (1999a, p. 62; 1999b, p. 262). Tal
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verdade, afirma Descartes (1999a, p. 62), a verdade de sua existência, era "tão sólida e

tão correta que nem as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de

lhe causar abalo". Essa coisa pensante é imaterial e independente do corpo físico. Nesse

sentido Descartes acentua um problema que até hoje nos confrontamos, que é o

dualismo entre o corpo e a alma.

O método cartesiano, alicerçado no Eu pensante e partindo da dúvida de todas as

coisas, consiste em quatro preceitos: a) nunca aceitar algo como verdadeiro algo que

não se apresente de forma clara e distintamente, de modo a excluir qualquer dúvida; b)

fragmentar cada um dos problemas que surgissem o quanto fosse necessário para

facilitar a análise; c) analisar esses fragmentos do mais simples ao mais complexo; d)

fazer todo tipo de revisão para se assegurar dos resultados obtidos (1999a, p. 49-50).

Seguindo tais preceitos, afirma o filósofo francês, seria possível descobrir a verdadeira

essência de todas as coisas.

A Modernidade tem o espírito cartesiano. Há duas noções fundamentais: ordem

e medida. A filosofia de Descartes representa isso: através do método se mede em busca

da ordem. Aqui, conhecer é descrever a ordem do mundo. Mas mais que um método, o

conceito de ordem fornece uma ideia unificadora a esse período. Porém, não se busca

conhecer a obscuridade, a profundidade nem o interior das coisas, mas a partir da

estrutura visível, exterior e extensiva encontrar a essência das coisas, desvelá-las –

como afirma Jacob (1983), desvelar o velado da natureza. Não é a res cogitans, mas a

res extensa o objeto do conhecimento e do método.

Nesse espírito observamos o aparecimento do divórcio entre coisa e ideia. Agora

o mundo visível, vivido, não importa muito: ele deve ser colocado em dúvida. O mundo

é tido essencialmente como representado. A imagem não é a própria coisa, mas apenas

produz efeitos em nós. Ela é um efeito subjetivo de algo externo que incomoda nossos

cérebros, já a ideia é um ato do intelecto que apreende a própria natureza da coisa.

Há a constituição de uma nova episteme. Toda a cultura da época se modifica em

seus fundamentos. O século XVII inaugura a ideia de que saber é dar imagem ao

mundo. Vê-se aí um afastamento da vida concreta. As coisas não são mais

compreendidas por sua materialidade, empiricidade, existência sensível; mas passam a

valer por sua representação no intelecto.
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Nesse sentido, há um espírito reducionista na Modernidade. Diferente do

Renascimento onde há certo excesso epistemológico, aqui vemos um enxugamento no

saber. Busca-se um tratamento metódico e rigoroso do saber, uma definição precisa. É

nesse contexto que surge um novo espaço onde os seres vivos podem ser vistos e

descritos. Observamos algo bastante diferente do que até então se tinha: deve-se, agora,

aceitar a existência de leis da natureza – há regularidades na natureza.

A ideia de Natureza clássica é consideravelmente diferente da ideia grega e

medieval de Natureza. Abandona-se o conceito de criação. A Modernidade é a idade da

Natureza, porém não é a Natureza sublime dos renascentistas ou românticos. É uma

Natureza seca, sem vida e nem alegria. Há aqui uma ciência da Natureza onde o vivo é

visto como um não vivo; apenas como uma peça do mecanismo do mundo.

Na questão dos vivos até o fim do século XVIII, podemos dizer, a vida como

conceito não existe14. Apenas existem seres vivos. Não havia Biologia, apenas uma

História Natural. Há, porém, uma mudança radical em como se interpreta os vivos na

Modernidade. Os seres são reduzidos a figuras geométricas. Privilegia-se o olhar e,

como dito, um “enxugamento” epistemológico.

Desse modo, não havia na concepção de mundo aristotélica uma possibilidade de

compreensão mecanicistica das coisas tal como aqui aparece, mas com seu abandono no

Renascimento, o conceito de Natureza se modifica com o abandono do aristotelismo.

Não há mais múltiplas naturezas que definem os seres. Tudo agora está sujeito à Lei

Natural. Não há mais uma hierarquia dos seres, mas todas as coisas são peças de igual

valor que compõe a máquina do mundo. Conhecer, portanto, não é descobrir a natureza

dos seres, mas compreender o funcionamento das coisas. Em função disso, tudo pode

ser compreendido e traduzido de forma matemática. Busca-se agora desmontar o

mundo, peça por peça, para compreendê-lo. Como aponta Jacob (1983, p. 38) “a física

substitui a palavra da revelação pela palavra da lógica”.

A existência de Deus pode até ser aceita como hipótese, mas a divindade não é

necessária para explicar o funcionamento do mecanismo do mundo; há uma lógica

interna nesse sistema (fechado) que pode ser explicada por si mesma. Não por acaso,

podemos especular, o deísmo se torna popular entre os intelectuais nesse período. Há

14 A noção de vida, como argumenta Jacob (1983), só aparece no século XIX. É também nesse período
que vemos o nascimento da Psicologia científica.
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um Deus “relojoeiro” que cria o mundo, colocando-lhe uma ordem mecânica, o deixa

funcionar por conta própria, sem intervir. Nessa episteme entende-se que o Universo,

tudo o que existe, está debaixo das leis da mecânica e podem ser demonstradas

inteligivelmente pelo cálculo. A máquina é Natureza e a Natureza é máquina. Até o fim

do século XVIII, aproximadamente, não havia uma distinção clara entre o vivo e o

inanimado. Podemos concluir, assim, que a “teoria dos animais-máquinas é, portanto,

imposta pela natureza do conhecimento” (Jacob, 1983, p. 41) desse período.

Tendo em vista essa mudança no conhecimento anunciada até aqui, pode-se

compreender melhor a questão da origem do modelo de subjetivação moderno, e sua

relação com o individualismo, que é central na compreensão das origens da Psicologia

enquanto ciência. As concepções: cartesiana e humeana são importantes porque essa

noção de subjetividade que começa a ser gestada nesse período começa, conforme

aponta Figueiredo (1996), a entrar em crise. E isso é o que permite, em partes, a

emergência da Psicologia como uma disciplina científica. Nesse sentido, convém lançar

um olhar para esse processo.

Morin (2002, p. 14-15 argumenta que Descartes deve ser compreendido como

sendo o

criador do dualismo que marca o pensamento moderno [...] A
subjetividade ao invés de ser a instância de constituição de todo o ser,
transforma-se num ente determinado, a substância espiritual,
contrapondo-se a outros entes, as substâncias materiais.

1.2 A subjetividade cartesiana e o individualismo moderno

Através desses preceitos, Morin (2005) aponta que o Ocidente vive sobre essa

concepção que ele denomina “paradigma da simplificação”, o qual foi formulado pelo

dualismo cartesiano "ao separar o sujeito pensante (res cogitans) e a coisa entendida

(res extensa), isto é, filosofia e ciência" (Morin, 2005, p. 11), e ao colocar as ideias

claras e distintas como princípio da verdade.

Desse modo, Farr aponta ainda que "o individualismo é em si mesmo o produto

de um tipo particular de sociedade" (2013, p. 141). Edgar Morin (2005, p. 77) por sua
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vez, entende que "um paradigma ao ser formulado por alguém, por Descartes, por

exemplo, é, no fundo, o produto de todo um desenvolvimento cultural, histórico e

civilizatório". Sendo assim, uma vez que consideramos que as ideias não surgem no

vácuo histórico, mas a partir de condições epistemológicas que permitem sua

emergência, aceitação e difusão em determinadas sociedades, convém compreendermos

o individualismo desse mesmo modo.

Desse ponto de vista, pode-se compreender que o cogito cartesiano objetifica a

experiência incorporada, e o próprio corpo de sujeito vai gradualmente sendo visto

como um objeto inescapável no qual reside o cogito (Taylor, 2000). Isso gera

necessariamente a dicotomia típica do pensamento moderno entre a empiria pura de um

lado e a conceitualidade racional, apriórica do outro (Oliveira, 2012). É justamente esse

paradigma teórico que rege o pensamento ocidental desde o século XVII.

Não se pode negar que o método elaborado por Descartes permitiu grandes

progressos ao conhecimento científico e também à reflexão filosófica. Apesar disso,

Taylor (2011) destaca que suas consequências nocivas últimas só começam a se revelar

no século XX. Morin (2005, p. 12), afirma que tal paradigma do

conhecimento, necessariamente, baseava seu rigor e sua operacionalidade
na medida e no cálculo; mas, cada vez mais, a matematização e a
formalização desintegraram os seres e os entes para só considerar como
únicas realidades as fórmulas e equações que governam as entidades
quantificadas. enfim, o pensamento simplificador é incapaz de conceber a
conjunção do uno e do múltiplo (unitat multiplex).

Boa parte das ciências humanas hegemônicas – inclusive parte significativa da

Psicologia –, de acordo com Farr (2013), ainda possuem seu arcabouço explicativo

nesse modelo cartesiano. A grande dificuldade com esse modelo de saber da física

clássica, da metafísica e da matemática cartesiana está em considerar que as coisas vivas

se constituem sistemas fechados15, e não sistemas abertos, que são capazes de organizar

seu fechamento. Desse modo, ao compreendermos os seres vivos dessa forma, teremos

uma visão de mundo que é fundamentalmente classificadora, analítica, reducionista. Tal

15 Bertallanfy (1988, p. 54) define sistema como um conjunto de elementos que estão em interrelações.
Um organismo, segundo ele (p. 121) não é um sistema fechado, mas um sistema aberto. Sendo assim,
define um sistema fechado como um sistema onde nenhum material entra ou sai. Já um sistema aberto é
um sistema onde há troca de materiais e energia com o meio.
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visão, por isso, se utiliza de uma causalidade unilinear como princípio explicativo

(Morin, 2005).

Por isso, é possível afirmar que a lógica tradicional do Ocidente é uma lógica

homeostática, que visa manter a estabilidade pelo expurgo do erro e da contradição. "O

mundo é visto como uma máquina determinista verdadeiramente perfeita e que se basta

a si mesma" (Morin, 2002, p. 58).

Esse modelo tradicional da ciência ocidental tem implicações diretas na

concepção de sujeito e subjetividade. Ela está baseada na noção positivista de

eliminação do sujeito. Isso é feito a partir da ideia de que os objetos existem de modo

independente do sujeito, e que também eles podem ser explicados sem considerá-lo.

Portanto, o sujeito nesse modelo é tomado meramente como uma perturbação, uma

distração a ser eliminada, visando assim atingir o conhecimento objetivo. Esse sujeito,

por sua vez, acaba sendo transcendentalizado, excluído ou ignorado como parte do

mundo físico.

Tendo isso em vista, é possível afirmar que "Descartes é o primeiro a ter feito

surgir em toda sua radicalidade essa dualidade que irá marcar o Ocidente moderno,

colocando alternativamente o universo objetivo da res extensa, aberto à ciência, e o

cogito subjetivo" (Morin, 2005, p. 40). O encontro entre sujeito e objeto, pelo viés

positivista, sempre irá anular um dos dois elementos no processo. Assim, o sujeito

acaba por ser isolado de seu contexto, de sua relação com o mundo. Ele é encerrado em

si mesmo, ficando restrito a um solipsismo quase absoluto.

Nesse enfoque, o ser humano não é tido como parte integrante da realidade

enquanto sujeito. Ele não pertence a ela. Antes, a realidade e o mundo natural são vistos

como sendo por leis independentes, enquanto o sujeito – em sua autoconsciência e

liberdade – está situado em uma instância além dessa instância fenomenal. A

subjetividade, portanto, ao invés de ser a instância de constituição de todo o ser, é

tomada somente como uma substância espiritual, que se contrapõe às substâncias

materiais (Oliveira, 2012).

De acordo com as afirmações de Charles Taylor (2011, p. 103), Descartes foi o

primeiro porta-voz desse modo de razão. Ele "resolveu supor que somos essencialmente

razão desengajada", isso é, um intelecto puro e distinto do corpo. Como consequência

disso, o modo comum de nos vermos, como uma unidade, é tido como sendo uma
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confusão lamentável. Esse dualismo entre o self e o outro, propagado por esse modelo

de razão, foi antagônico ao desenvolvimento das ciências sociais, falando de um ponto

de vista histórico. Ele conduziu ao individualismo dominante em boa parte da

Psicologia, como destaca Farr (2013). Em um primeiro momento pode ser difícil notar

os efeitos do individualismo nessa ciência emergente, porque, presumivelmente, esta é

caracterizada como o estudo dos indivíduos (Farr, 2013).

Boa parte disso se dá ao modo como Descartes e toda essa vertente de

pensamento concebem a alteridade. Quando extrapola seu método de análise do mundo

físico ao mundo social, Descartes acaba por ser levado a duvidar da existência factual

de outras pessoas, de outros sujeitos. A única coisa que era de fato indubitável era o fato

de que ele próprio era uma coisa que pensa, que ele mesmo tinha uma mente. A

existência de outros sujeitos é incerta e inverificável.

Desse modo, o filósofo francês é, nas palavras de Farr "fonte e origem da

individualização do social" (2013, p. 98). Por essa visão mutiladora e unidimensional

adotada, paga-se caro nos fenômenos humanos e sociais. Morin (2005, p. 13) aponta

para a questão de que a “incapacidade de conceber a complexidade da realidade

antropossocial, em sua microdimensão (ser individual) e sua macrodimensão (o

conjunto da humanidade planetária), conduz a infinitas tragédias e nos conduz à

tragédia suprema”. Isso ocorre porque a filosofia cartesiana nos dirige a uma filosofia

mental do eu, que acaba sendo somente acessível a si mesmo. No que se refere ao outro,

temos, no máximo, a possibilidade de concebermos seus estudos em uma ciência

comportamental.

Ao relegar os sentidos em prol do ato puro do pensamento, Descartes separa o

teórico do público – ou prepara o terreno político no qual o público será convertido em

privado. Nesse sentido o senso comum será ignorado. Não há mais espaço para o

público pois este é formado por uma construção coletiva. Colocando em segundo plano

o senso comum, coloca-se também em segundo plano o espaço público, convertendo-o

em privado. Como argumenta Arendt (2017), a ação humana se dá no campo da

pluralidade, exatamente porque elaborada por várias pessoas em sociedade. É o espaço

do público. Trata-se exatamente do espaço no qual o senso comum está contemplado.

Entretanto, quando Descartes relega o senso comum a uma esfera de menor

importância, o espaço do público é subsumido ao privado. Isso ocorre porque, nas
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palavras de Arendt (2017, p. 351), a partir de Descartes “o que os homens tem em

comum não é o mundo, mas a estrutura de suas mentes”.

O paradigma cartesiano conduziria a uma tendência que contribuiria para o

surgimento do individualismo dominante em boa parte da Psicologia. Uma ilustração

clara disso que ocorre nos Estados Unidos pode ser encontrada no trabalho de Floyd

Allport sobre a Psicologia Social, onde, em suas palavras,

Não há nenhuma psicologia de grupos que não seja essencialmente e
totalmente uma psicologia de indivíduos. A psicologia social não deve ser
colocada em contraposição à psicologia do indivíduo; ela é uma parte da
psicologia do indivíduo, cujo comportamento ela estuda em relação àquela
parte do ambiente que compreende seus iguais... Da mesma forma, não
existe consciência que não seja a dos indivíduos. A psicologia, em seus
ramos, é uma ciência do indivíduo" (Allport, 1924, citado por Farr, 2013,
p. 138)

Grauman (citado por Farr, 2013) defende que a tentativa de Allport de tornar a

psicologia social uma ciência experimental e comportamental contribuiu enormemente

para sua individualização. Tanto para Allport quanto para B. F. Skinner (1904–1990),

mesmo as instituições como a família, a igreja e a nação podem ser explicadas em

termos de indivíduos. Skinner (2003, p. 286-298), nesse sentido, afirma “que o

comportamento do indivíduo explica o fenômeno do grupo [...] É sempre o indivíduo

que se comporta. O problema apresentado pelo grupo maior é explicar porque muitos

indivíduos se comportam juntos”.

Porém, o Behaviorismo não foi a única causa da individualização da psicologia

nos EUA. Outra vertente da psicologia que contribui para a individualização da

psicologia nos Estados Unidos foi determinado setor da psicologia da Gestalt. Isso

ocorre em termos de percepção ao invés de comportamento, como no caso do

behaviorismo. A psicologia da Gestalt pode também ser individualizante, como é o caso

do conceito de espaço vital de Kurt Lewin. Martín-Baró (2008) aponta que, apesar de

haver certa sociabilidade nesse conceito, por apresentar certa noção de totalidade ao se

analisar o grupo, há aqui, porém, ainda, a ideia de relação entre indivíduos como

primordial. O autor ainda nos chama a atenção para o a-historicismo que corre o risco

de se cair assumindo tal teoria, podendo-se perder a historicidade do fenômeno humano.
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Sendo assim, essa concepção de Lewin das relações interpessoais é individualizante. E

foi ele um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da Psicologia Social

experimental nos EUA.

Essa individualização do social conduz a sérias consequências, já que a

Psicologia será fortemente marcada por um individualismo e uma metodologia de base

positivista. Nesse sentido, "constatar que existe um problema é estar além da metade do

caminho para sua solução" (Farr, 2013, p. 30). Em última instância, convém ainda

afirmar que, como Arendt (2017, p. 365) destaca, o grande feito de Descartes não foi

propriamente o de inverter o contemplar antigo como sendo a mais alta capacidade

humana, pelo agir que se tornaria comum na modernidade. Antes, a inversão operada

por ele foi a de relegar a atividade de pensar como não mais sendo autônoma, mas uma

serva do agir.

1.3 David Hume e a crítica da Metafísica: o anúncio da crise da subjetividade

Tecidas essas considerações preliminares sobre o pensamento cartesiano e suas

implicações para a concepção moderna de subjetividade, importa agora a apresentação

do pensamento de outro filósofo que também será de grande importância no

desenvolvimento do modelo de subjetivação que conhecemos.

David Hume também é uma figura importante na compreensão do que veio a ser

entendido como o modo de se conceber a subjetividade na era moderna. Boa parte de

sua contribuição está no fato de ele ter sido um dos maiores críticos da Metafísica

tradicional na história da filosofia. Suas conclusões sobre a natureza do conhecimento

têm implicações diretas para a compreensão da subjetividade e impactarão diretamente

a concepção kantiana do sujeito. Por isso devemos agora tratar de como esse pensador

desenvolveu suas ideias e como elas terão impacto na discussão que estamos realizando.

Em primeiro lugar, devemos apontar que, de acordo com ele, há dois tipos de

filosofia: uma simples e útil que é aquela que ele está propondo, isto é, o empirismo, e

uma exata e abstrusa, que é o racionalismo. A primeira é preferível à segunda. Nessas

duas filosofias, o homem, em sua natureza, é concebido como sendo um ser racional na

segunda forma de filosofia, como por exemplo em Descartes, ou como um ser de ação,

para Hume.
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Para a maior parte da humanidade, diz o filósofo, essa filosofia simples e

acessível sempre terá preferência sobre essa outra filosofia que é exata e abstrusa. Ela é

tida como mais agradável e também mais útil, por fazer parte da vida cotidiana e

contribuir para moldar os afetos e a conduta dos homens.

Já essa outra filosofia, a abstrusa, por estar baseada em uma predisposição que

não participa da vida cotidiana nem da ação humana comum, é tida como menos

importante pelos não filósofos, uma vez que seus princípios não têm aplicações diretas

na conduta humana. Apesar disso, Hume entende que essa filosofia “alta” é de grande

auxílio a essa filosofia mais simples e humana, que sem aquela, jamais teria um grau

satisfatório em suas opiniões, preceitos e raciocínios.

A grande objeção a essa filosofia profunda, entretanto, não está somente no fato

de ela ser mais complexa e fatigante, antes, a objeção que Hume faz a ela é sua

característica de fonte inevitável de erro e incerteza. Essa é, portanto, a maior objeção

que o filósofo percebe a esse modo de se fazer filosofia, a saber, os estudos metafísicos:

eles não são propriamente uma ciência, mas provêm ou dos esforços
frustrados da vaidade humana, que desejaria penetrar em assuntos
completamente inacessíveis ao entendimento, ou da astúcia das
superstições populares que, incapazes de se defender em campo aberto,
cultivam essas sarças espinhosas impenetráveis para dar cobertura e
proteção a suas fraquezas (Hume, 2003, p. 26).

Tendo isso em consideração, o que o filósofo propõe como alternativa para se

livrar desses embaraços da metafísica é investigar de modo sério e profundo a natureza

do entendimento humano, a mente humana, buscando demonstrar que a partir do

entendimento exato seus poderes, limites e capacidades, o entendimento humano não

está apto a tratar dessas questões profundas e remotas da metafísica.

Em suma, a metafísica racionalista não é e nem pode ser considerada uma

ciência. Hume a crítica porque, segundo ele, ela tenta penetrar em campos inacessíveis à

inteligência humana. Ela trata de um saber profundo, mas vazio. O racionalismo é inútil

pois fala de coisas abstratas e que não tem praticidade à vida. Seus debates e reflexões

são esquecidos em nossa vida prática.



41

Há ainda, nesse caminho, o homem ignorante, o saber fenomenal simples e não

analisado. Apesar de tratar das necessidades imediatas que são úteis à vida, mas essa

forma de saber é rude e parcial. Por isso deve-se tomar o caminho do meio: nem o

racionalismo, nem a ignorância imediatista, mas esta filosofia que ele se propõe a

apresentar.

A formação intelectual aqui tem como finalidade fomentar preceitos aplicáveis à

vida. O homem é racional e social. Portanto, deve-se cultivar o saber, mas esse saber

deve ser útil à sociedade. Desse modo, para se produzir um conhecimento que não se

perca nas elucubrações sem sentido dos metafísicos e nem nos descaminhos do senso

comum irrefletido, deve-se então investigar o entendimento humano para se ter um

conhecimento bem elaborado racionalmente – como os metafísicos –, porém, que seja

útil a vida – como os ignorantes buscam.

O filósofo afirma ainda que, apesar dessa investigação sobre a natureza do

conhecimento humano parecer abstrata e complexa, ainda sim, isso não é sinal de que

essa investigação seja por si só falsa. Antes, ele entende que

parece impossível que aquilo que até agora tem escapado a tantos filósofos
sábios e profundos possa ser algo muito simples e evidente. E por mais
penosas que nos sejam essas investigações, poderemos nos considerar
suficientemente recompensados, não apenas quanto ao proveito, mas
também quanto ao prazer, se por meio delas formos capazes de trazer
acréscimo ao nosso inventário de conhecimentos, em assuntos de tão
extraordinária importância (2003, p. 31).

Diferente do que boa parte dos filósofos até então pensavam sobre a capacidade

da razão humana, Hume entende que o pensamento humano não tem uma capacidade e

uma liberdade ilimitadas. Ao contrário, o entendimento humano está limitado de modo

bastante estreito. Sendo assim, toda a aparente grandeza da mente humana está no fato

de que ela é capaz de “transpor, aumentar ou diminuir os materiais que os sentidos e a

experiência nos fornecem” (2003, p. 35).

Desse modo, sua compreensão fundamental é a de que todas as ideias ou

percepções humanas nada mais são do que cópias das impressões ou percepções mais

vívidas dos sentidos. Uma das evidências dessa afirmação está no fato de que, como o

filósofo aponta, quando alguma pessoa está privada de algum de seus sentidos por
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algum defeito orgânico, e assim privado de toda uma gama de sensações, ele é incapaz

de formar ideias correspondentes a essas afirmações.16

Considerando tudo isso, Hume se propõe a investigar qual a evidência que dá às

pessoas a garantia da existência real das coisas, para além do evidente testemunho dos

sentidos ou dos registros da memória. Isso é importante porque, segundo ele,

tanto os antigos como os modernos pouco cultivaram essa parte da
filosofia, e isso torna mais desculpáveis nossos erros e hesitações ao
empreendermos uma investigação tão importante, percorrendo trilhas tão
difíceis sem nenhum guia ou orientação. Esses erros podem até mesmo
revelar-se úteis, estimulando a curiosidade e abalando aquela fé e
segurança irrefletidas que são a ruína de todo raciocínio e de toda
investigação imparcial (2003, p. 54).

Desse modo, a descoberta de defeitos na filosofia de seus predecessores, ao

invés de se revelar um desencorajamento para o exercício do pensamento, se apresenta

como um estímulo pela busca de um conhecimento mais preciso e satisfatório do que o

que se tinha até então.

Grande parte desses erros se encontra, segundo Hume, em uma noção

equivocada da relação entre causa e efeito. Todos os raciocínios parecem se fundar

nessa relação, e é somente por ela que nós conseguimos ir além da mera evidência de

nossos sentidos ou de nossa memória. Entretanto, segundo ele, “o conhecimento dessa

relação não é, em nenhum caso, alcançado por meio de raciocínios a priori, mas provém

inteiramente da experiência, ao descobrirmos que certos objetos particulares acham-se

constantemente conjugados uns aos outros” (Hume, 2003, p. 55).

A noção de causa e efeito, portanto, não são conhecidos nem descobertos pela

razão, como se fosse um atributo interno a ela essa capacidade. Ao invés disso, essa

noção advém dos sentidos, pela experiência. Sendo assim, o filósofo argumenta que não

há em si uma correlação direta entre a causa e o efeito. Todo efeito é algo distinto de sua

causa e não há nada a priori que o ligue diretamente à sua suposta causa. Essa

concepção de causa e efeito é, desse modo, completamente arbitrária.

16 O exemplo usado por Hume é o de um cego que, incapaz de enxergar as cores, jamais conseguirá ter
noção do que elas são. Ou de um surdo, que não consegue conceber ideias a partir de sons.



43

O princípio que conduz o filósofo a chegar a essa conclusão é o hábito, o

costume. De acordo com suas observações, sempre que algum ato ou operação são

repetidos, isso criará uma propensão para que eles sejam novamente realizados. Isso,

porém, não está diretamente relacionado a algum raciocínio ou processo do

entendimento, mas somente ao puro hábito. Em suas palavras

O hábito é, assim, o grande guia da vida humana. É só esse princípio que
torna nossa experiência útil para nós, e faz-nos esperar, no futuro, uma
cadeia de acontecimentos semelhante às que ocorreram no passado. Sem a
influência do hábito, seríamos inteiramente ignorantes de toda questão de
fato que extrapole o que está imediatamente presente à memória e aos
sentidos. Jamais saberíamos como adequar meios a fins, nem como
empregar nossos poderes naturais para produzir um efeito qualquer.
Pôr-se-ia de imediato um fim a toda ação, bem como à parte principal da
especulação (2003, p. 77).

Sendo assim, o que se pode concluir dessas afirmações? Segundo Hume uma

conclusão simples, mas relativamente afastada das teorias filosóficas comuns à sua

época: toda crença relativa aos fatos, afirma o filósofo, deriva necessariamente de algum

objeto presente na memória ou aos sentidos, criando assim uma junção entre esse fato e

outro pelo hábito.

Pode-se afirmar que, de acordo com Hume, “a natureza só pode ser

cientificamente estudada em seus efeitos sobre o espírito, mas a única e verdadeira

ciência do espírito deve ter por objeto a natureza (Deleuze, 2012, p. 10). Todas essas

considerações filosóficas acerca do conhecimento têm implicações diretas para a

compreensão dele sobre a questão da subjetividade.

O que Hume se propõe a fazer é uma ciência do homem. Seu projeto

fundamental se define a partir da ideia de substituir o que se fazia até então – uma

psicologia do espírito por uma psicologia das afeições (Deleuze, 2012, p. 4). Isso

porque ele chega à conclusão de que essa ciência do espírito é impossível e infundada.

Ela não é passível de constituição porque não possui de fato um objeto, nem consegue

ascender à universalidade necessária. Desse modo, somente uma psicologia das afeições

pode se tornar uma ciência do homem para Hume. Isso permite a Silva (2014, p. 294)
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afirmar que a memória para Hume é tão importante na construção da identidade, que ela

chega a ser considerada sua fonte.

A partir da concepção empirista do saber, qualquer ideia apresentada

necessariamente é fruto de impressões sensíveis. Quando estas ideias não correspondem

a nenhuma impressão, deveriam ser rejeitadas. Porém, Hume identifica que possuímos

ideias como a crença na existência de outras mentes, e elas não são fruto de nossas

impressões. Esse é um problema, uma vez que a partir do crivo empirista não podemos

mais conceber a existência de outras mentes, como sendo uma consciência interna ao

corpo que se apresenta aos sentidos. Como então saber que estas pessoas existem de

fato? Neste sentido, Hume se defronta com a mesma dificuldade que Descartes.

Enquanto este apelou para a bondade de Deus, que não seria um gênio maligno que o

enganaria, e por isso ele poderia ter segurança da existência de outras mentes, Hume

tomará um caminho bem distinto.

Ele encontrará, nas palavras de Silva (2014, p. 122), contradições internas aos

mais variados sistemas filosóficos analisados por ele. Hume entende que estes

equívocos não se restringem somente acerca das concepções concernentes a existência

exterior de corpos e objetos, mas as contradições são ainda mais agudas e latentes

quando se referem à existência de um “eu”.

Ao se aprofundar no exame das percepções internas da mente humana, o filósofo

percebe que a noção de identidade acaba por ter uma imagem semelhante às ideias do

mundo externo, e assim, a existência de corpos dotados de uma consciência própria

passa a ser explicada a partir de ficções oriundas da imaginação humana, que, ao

associar ideias, produz ideias mais complexas como esta.

A questão dessa identidade pessoal foi um tema amplamente discutido até então

pelos filósofos, desde Descartes. Como vimos, este entendia o eu como uma coisa

pensante que era dotada de existência própria e independente do mundo exterior. Hume,

porém, discorda profundamente dessa afirmação de Descartes. Segundo ele, esse eu

pensante é uma ideia falaciosa e completamente infundada.

Em suas próprias palavras

Descartes sustentava que o pensamento é a essência da mente; não este ou
aquele pensamento, mas o pensamento em geral: e, portanto, devem ser
nossas várias percepções particulares que compõem a mente. Digo



45

compõem a mente, e não pertencem a ela. A mente não é uma substância
na qual as percepções são inerentes. Essa noção é tão ininteligível quanto
a cartesiana, segundo a qual o pensamento, ou a percepção em geral, é a
essência da mente. Não temos nenhuma idéia de substância, de qualquer
espécie, uma vez que não temos nenhuma idéia que não derive de alguma
impressão, e não temos nenhuma impressão de qualquer substância, seja
material ou espiritual. Nada conhecemos além de qualidades particulares e
percepções (Hume, 1995 p. 99-100).

Nesse sentido, essa ideia de uma substância chamada “eu”, ou mesmo qualquer

outra suposta substância no mundo, nada mais é do que um efeito da associação de

ideias na mente humana. Isso é, segundo ele, nossa ideia de mente é apenas a de

percepções específicas, sem a noção de nada que chamamos substância, seja simples ou

composta. (Hume, 1995, p. 100).

As noções de constância e uniformidades que a mente humana percebe somente

existem pela maneira como as idéias são associadas pela imaginação. Essa associação

ultrapassa a imaginação, tornando- se algo distinto dela. Essa associação afeta a

imaginação e encontra nela seu objeto, não sua origem. Ela une as ideias, e não deve ser

tida como uma qualidade própria das ideias, conforme aponta Deleuze (2012, p. 6).

Hume, portanto, considera o “eu penso, eu sou”, e a divisão do homem em duas

substâncias – corpórea e pensante – de Descartes – uma noção equivocada (Silva, 2014,

p. 124). Isso porque essa substancialização do pensamento é uma ilusão, mero fruto da

imaginação17. Não é plausível dizer que esse “eu” que supomos a existência e a

continuidade de fato é algo real. Não há evidências para isso.

Basta se indagar a origem dessa ideia de identidade pessoal para se identificar a

falsidade dessa ideia, e resolver a questão. De qual impressão deriva essa suposta ideia

de um eu? Ela de fato não pode ser derivada de nenhuma impressão. Isso porque tais

ideias de um eu “não são constantes e invariáveis a ponto de imprimir na mente a ideia

de que existe uma pessoa em si mesma. Por causa disso, a concepção do “eu” cartesiana

precisa ser rejeitada” (Silva, 2014, p. 125).

17 Deleuze define imaginação na obra humeana do seguinte modo “imaginação não é um fator, um agente,
uma determinação determinante; é um lugar, que é preciso localizar, isto é, fixar, é um determinável.
Nada se faz pela imaginação, tudo se faz na imaginação. Ela nem mesmo é uma faculdade de formar
idéias: a produção da idéia pela imaginação é tão-só uma reprodução da impressão na imaginação” (2012,
p. 6).
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Essa existência do eu tem sua origem em nossas percepções, ainda que não

tenhamos diretamente uma impressão que dê fundamento para se conceber um eu

substancial. É com base nessas percepções que as pessoas são levadas a crer na

existência de um eu, ou múltiplos “eus” exteriores a elas. Hume explica

De minha parte, quando penetro mais intimamente naquilo que denomino
meu eu, sempre deparo com uma ou outra percepção particular, de calor
ou frio, luz ou sombra, amor ou ódio, dor ou prazer. Nunca apreendo a
mim mesmo, em momento algum, sem uma percepção, e nunca consigo
observar nada que não seja uma percepção. Quando minhas percepções
são suprimidas por algum tempo, como ocorre no sono profundo, durante
todo esse tempo fico insensível a mim mesmo, e pode-se dizer
verdadeiramente que não existo. E se a morte suprimisse todas minhas
percepções; e se, após a dissolução do meu corpo, eu não pudesse mais
pensar sentir, ver, amar ou odiar, eu estaria inteiramente aniquilado – pois
não posso conceder o que mais seria preciso para fazer de mim um
perfeito nada. Se, após uma reflexão séria e livre de preconceitos, ainda
houver alguém que pense possuir uma noção diferente de si mesmo,
confesso que não posso mais raciocinar com ele. Posso apenas
conceder-lhe que talvez esteja certo tanto quanto eu, e que somos
essencialmente diferentes quanto a esse aspecto particular. Talvez ele
perceba alguma coisa simples e contínua, que denomina seu eu; mas estou
certo de que não existe tal princípio em mim. (Hume, 2001, como citado
em Silva, 2014, p. 125-126).

Para Hume, começa-se aqui a lançar luz para o engodo que é a ideia de um eu.

Essa ideia vem das percepções que temos, como de prazer, dor, calor ou frio. Essas

percepções é que permitem às pessoas formularem uma ideia de uma consciência pura,

como Descartes o fez. Essa ideia de “eu”, assim, é fruto da imaginação humana,

produzida quando essa faculdade produz uma associação de ideias de um modo

peculiar. O eu para Hume nada mais é do que um feixe de percepções. Isso leva

claramente à rejeição do cogito cartesiano ou qualquer elaboração mentalista que

conduza à ideia de um eu enquanto substância.

De acordo com Silva (2014, p. 127), a mente humana é ilustrada pelo filósofo

como um palco de teatro. Nesse palco vários espetáculos são apresentados, diversas

percepções sucessivas se apresentam e constituem essa estrutura do eu. O eu é, assim,

nada mais que um “feixe ou coleção de diferentes percepções', como afirma Hume, ao

ironizar os filósofos metafísicos que creem num ‘eu’ substancial”.
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Constata-se assim que a ideia de uma identidade pessoal enquanto substância é

completamente infundada do ponto de vista da análise minuciosa e racional. Ela nada

mais é do que o fruto da imaginação humana que cria essa ideia a partir das percepções

que ela tem. Do mesmo modo, a ideia de outras mentes é completamente vaga e

imprecisa. Nada mais são do que relações de percepções confusas que geram uma

crença confusa.

Assim como as ideias em geral, a ideia de uma identidade pessoal nada mais é

que do a associação de ideias na mente por relações de semelhança, contiguidade, causa

e efeito18. E essa associação acaba por produzir a noção abstrata de um “eu”.

As ideias de substâncias, e outras mentes que habitam os corpos humanos

não passam de ficções da imaginação e surgem como um equívoco da
mente humana sobre a continuidade dos objetos físicos percebidos ao
longo da sucessão temporal, pois a mente imagina objetos e pessoas com
existências contínuas e invariáveis, como se a descontinuidade percebida
por nossa natureza fosse descartada no processo de observação dos corpos
e outras mentes. Para Hume, as ficções da imaginação, juntamente com as
lembranças da memória, fomentam a produção de crenças na ideia de que
certos corpos físicos possuem consciência e constituem, mesmo com o
movimento do tempo, uma identidade pessoal (Silva, 2014, p. 121).

Desse modo, para Deleuze (2012, p. 76), “o sujeito se define por e como um

movimento, movimento de desenvolver-se a si mesmo. O que se desenvolve é sujeito.

Aí está o único conteúdo que se pode dar à ideia de subjetividade: a mediação, a

transcendência”. Assim, a grande questão da subjetividade em Hume é colocada do

seguinte modo: a partir do dado, o sujeito se constitui, mas, ao mesmo tempo, o

ultrapassa. Esse sujeito se inventa, a partir de uma síntese desse dado. Ele “faz do

próprio dado uma síntese, um sistema” (Deleuze, 2012, p. 77).

Portanto, quando se fala em sujeito para Hume, o que de fato se quer dizer?

Deleuze entende que a imaginação se torna uma faculdade que toma o dado das

18 No que concerne à associação de ideias, Hume as considera de três tipos: semelhança, contiguidade (de
tempo ou lugar) e causa e efeito. Semelhança, por exemplo, significa a cópia feita por uma pintura de
certa imagem: uma se assemelha à outra. Ao observar um quarto de uma casa, pode ser desperta a
curiosidade pelos outros aposentos. Trata-se da associação por contiguidade, neste caso, de lugar. Um
ferimento pode nos levar a procurar a causa que o gerou. Trata-se da associação pela causa e efeito. De
forma que todo conhecimento advém dos sentidos e alcança seu conceito em uma dessas associações de
ideias.
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percepções e as coloca em movimento, o que permite ultrapassar o dado em uma

coleção de dados, que por sua vez se tornam uma espécie de sistema. Em suas próprias

palavras: “O dado é retomado por um movimento que ultrapassa o dado; o espírito

advém da natureza humana. O sujeito inventa, crê; ele é síntese, síntese do espírito”

(Deleuze, 2012, p. 84).

O que é possível notar com o pensamento de Hume, e que incidirá diretamente

no surgimento da Psicologia posteriormente, é já um anúncio do que Figueiredo (1996)

chama de crise da subjetividade. É possível tomá-lo como um porta voz de algo que já

estava sendo gestado e posteriormente se tornaria mais evidente, a saber, que aquele

sujeito tão evidente – como para Descartes – parece já não mais ter sua existência tão

assegurada ou estável assim. Esse sujeito parece escapar por entre os dedos da tentativa

racional de determinação. Este não é algo material e muito menos acessível pela

sensibilidade. O que há é uma teorização abstrata de sua suposta existência – o que, para

Hume, é somente uma especulação vazia.

1.4 Subjetividade e individualidade: o anúncio da revolução kantiana

Com isso, vemos que o período da Modernidade se inicia com uma dúvida

radical e grande incerteza quanto ao próprio saber. Como demonstrado, isso conduz a

uma cisão instaurada entre o sujeito cognoscente e o objeto a ser conhecido, e que tem

repercussão direta nas novas noções de subjetividade e individualidade que começam a

ser gestadas. Além disso, grandes mudanças políticas e sociais ocorrem, produzindo

uma crescente separação entre as esferas pública e privada que muda o modo de vida e o

próprio modo de se conceber as relações sociais nesse período. Vemos ainda o

abandono da noção tradicional de Natureza, sendo esta substituída por uma visão

mecanicista das coisas.

Dois grandes pensadores são importantes para conceber esse período, a saber,

Descartes e Hume. As filosofias cartesiana e humeana são importantes porque têm uma

elaboração teórica sobre a subjetividade que contribuem, em partes, para a emergência

da Psicologia como uma disciplina científica séculos depois.

Descartes, é relevante por, partindo da separação entre sujeito e objeto, inaugurar

o individualismo teórico que será dominante em boa parte da Psicologia ainda hoje.
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Hume, por sua vez, faz duras críticas a esse modo de conceber a subjetividade,

propondo ao invés disso uma espécie de psicologia das afeições. Ele argumenta que a

ideia de identidade é somente uma ficção da imaginação humana, que surge da

associação de ideias. O eu nada mais é que um feixe de percepções. Desse modo, o

filósofo rejeita radicalmente a ideia da subjetividade como algo substancial. Ainda

assim parte de um individualismo teórico em sua concepção de subjetividade, além de,

como Descartes, pressupor a separação entre sujeito e objeto.

Esse individualismo que começa a ser gestado na Modernidade produz diversas

mudanças na forma de vida humana, e acaba por inaugurar um novo modo de se

conceber a política e as relações sociais. Gradualmente os indivíduos vão sendo

formados nesses modelos, e essa noção de individualismo vai sendo cada vez mais

enraizada nas práticas cotidianas das sociedades. Pode-se ilustrar isso com o exemplo

dado por Taylor (2011), que afirma que o reconhecimento não era uma questão tão

relevante até esse período Moderno. Isso porque já havia nas comunidades tradicionais

um sentimento de identidade que estava ancorado na ideia de uma ordem superior que

assegurava todas as coisas. Uma vez que essa ideia é gradualmente escanteada, ou seja,

a ideia de uma ordem superior que assegurava o estar e o fazer, bem como o ser das

pessoas em sua comunidade, o reconhecimento começa a emergir como um elemento

fundamental na constituição da identidade e da subjetividade dos indivíduos modernos.

Nesse processo a figura de Immanuel Kant é muito importante para que se

perceba a inversão espiritual da Modernidade à Contemporaneidade. Certa ênfase no

aspecto lógico formal de sua obra conduzirá à investigação científica a partir de então a

um novo rumo. Em certo sentido, a teoria Kantiana ao mesmo tempo em que abre a

possibilidade para um novo modo de investigação crítico, possibilita uma radicalização

da forma tradicional de se conceber a ciência. Kant, enfim, possibilita o surgimento de

um saber que se refere ao fenômeno, posteriormente comportamento, dando condições

para que os saberes ulteriores ao século XVIII pudessem se ater com a manifestação ao

invés de confundirem o que é da ordem do inteligível com o que é da ordem do

sensível.
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Capítulo II

A revolução filosófica kantiana e a crítica da metafísica tradicional: as bases
teóricas da Psicologia científica no século XIX

2.1 A revolução metafísica kantiana

As noções de subjetividade e de individualidade são fundamentais para que uma

nova epistemologia – a lógico formal, da filosofia crítica – possa ser erigida e, mediante

o seu estatuto, a Psicologia científica possa dar os seus primeiros passos no século XIX.

Subjetividade e individualidade são condições teóricas indispensáveis para o surgimento

da Psicologia científica

Descartes acrescenta ao título de sua obra Discurso do método o subtítulo “para

bem conduzir a razão e chegar à verdade das ciências”. Esse evento rico em significado

nos remete a uma questão fundamental que se põem os filósofos modernos, e

consequentemente chega a Kant. No espírito moderno, o filósofo alemão argumenta que

o caminho das ciências não deve se guiar pelo modelo de razão edificado desde o início

da filosofia, e mantido mais ou menos o mesmo até então pela tradição. Kant (2001, p.

29) argumenta que é o resultado que permite julgar se as elaborações dos

conhecimentos que pertencem aos domínios da razão seguem ou não o caminho seguro

da ciência. Segundo ele,

Se, após largos preparativos e prévias disposições, se cai em dificuldades
ao chegar à meta, ou se, para a atingir, se volta atrás com freqüência,
tentando outros caminhos, ou ainda se não é possível alcançar
unanimidade entre os diversos colaboradores, quanto ao modo como
deverá prosseguir o trabalho comum, então poderemos ter a certeza que
esse estudo está longe ainda de ter seguido a via segura da ciência.

De acordo com sua avaliação, as discussões da Metafísica feitas até então nada

mais são do que um teatro infindável de disputas (Kant, 2001, p. 29). Houve um tempo

em que a denominada ciência Metafísica foi chamada de a rainha de todas as ciências.

Segundo Kant esse título honorífico era merecido, uma vez que o objeto da metafísica

possui uma importância capital nas investigações filosóficas.

Apesar disso, o filósofo argumenta que ela estava sob o domínio despótico dos

metafísicos dogmáticos, isso é, os tradicionais pensadores da metafísica. Essa forma de
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se fazer metafísica, justamente por seu caráter dogmático e pouco preciso, com o tempo

acabou caindo em uma completa anarquia teórica. Isso contribuiu, segundo Kant (2001,

p. 30) para que os céticos, de tempos em tempos, rompessem a ordem social com suas

críticas a essa disciplina. Sobre tais críticas, entretanto, Kant afirma que em última

instância

É vão, com efeito, afetar indiferença perante semelhantes investigações,
cujo objeto não pode ser indiferente à natureza humana. Esses pretensos
indiferentistas, por mais que busquem tornar-se irreconhecíveis,
substituindo a terminologia da Escola por uma linguagem popular, não são
capazes de pensar qualquer coisa sem recair, inevitavelmente, em
afirmações metafísicas (2001, p. 30).

A questão do fundamento da ciência é um problema que assola os pesquisadores

desde o período da revolução copernicana. Tal problema assume uma relevância

significativa na filosofia cartesiana. A questão fundamental do filósofo francês era a de

buscar compreender como poderíamos assegurar um conhecimento confiável. Isso

acabou nos conduzindo a uma nova concepção do saber, o da representação, como

afirma Foucault (1985).

No racionalismo dogmático, como o de Descartes, a teoria do conhecimento se

baseava na tese de que há uma correspondência entre o sujeito e o objeto. Desse modo,

há um acordo entre a esfera das ideias e a das coisas. A ideia do objeto corresponde ao

objeto, à sua verdade (Deleuze, 2009, p. 21).

Na representação, o Eu estabelece os preceitos de onde os objetos são a eles

reduzidos. Tal pressuposto teórico indica que a psicologia cartesiana acaba por

identificar o sujeito do conhecimento com o Eu. O Eu na filosofia cartesiana é real

porque pensa. Eu sei que minhas representações são confiáveis em função dessa minha

autorreferência, ou daquilo que pode ser compreendido como uma autoconsciência de

mim mesmo como um Eu que é capaz de representar os objetos. Sendo assim, a

consciência encontra-se necessariamente vinculada à autoconsciência.

Apesar disso, observamos que o princípio cartesiano do Eu permanece ainda

vinculado às metafísicas tradicionais, uma vez que há ainda em seu sistema algo que é

determinante tanto da estrutura do mundo, quanto dos entes mundanos. O conceito de

razão é aqui ainda compreendido como uma faculdade, havendo noções de ideias claras,
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que são distintas, inatas, anteriores e superiores às coisas. Observa-se, portanto, ainda

um apelo à metafísica tradicional no projeto de uma teoria do conhecimento em

Descartes.

Kant denuncia que o caminho teórico traçado por Descartes é uma proposta

insegura e incerta para se fundamentar a ciência. Ao mesmo tempo, porém, o filósofo

constata que o empirismo de David Hume acaba por cair no erro oposto ao de

Descartes. Sua suposição de que o conhecimento humano se dá no a posteriori aponta

claramente para a impossibilidade de se erigir um saber científico. O saber se torna algo

completamente aleatório e não necessário.

Para Kant, tanto Descartes quanto Hume defenderiam que a razão conduz o

homem ao entendimento, seja ele universal ou particular. Ele, porém, se distingue de

ambos os pensadores ao buscar separar em sua elaboração filosófica o que é próprio da

razão do que é relativo ao entendimento. O conhecimento humano é formado por dois

troncos distintos, mas com a mesma raiz. Eles são a sensibilidade e o entendimento. A

sensibilidade representa os objetos e o entendimento os pensa de modo a formular o

conhecimento.

O que compete à razão se refere ao mundo numênico, no qual não se tem acesso

pela experiência sensível. Já aquilo que tange ao entendimento é referente ao fenômeno,

pelo qual, advindo da sensibilidade e da experiência19, pode ser conceituado e elaborado

pelo entendimento.

O caminho seguro da ciência seria fundado na lógica. Isso se justifica pelo fato

de a lógica se limitar à forma do pensamento, e assim ela não se perderia, como o fez a

razão tradicional, nos objetos do conhecimento.

Não há acréscimo, mas desfiguração das ciências, quando se confundem os seus

limites (Kant, 2001, p. 42). Por isso, de acordo com sua argumentação, no Prefácio da

Crítica da Razão Pura – publicada pela primeira vez em 1781 –, o que se encontra em

questão quando o assunto é o conhecimento é, então, o caminho seguro de uma ciência.

É muito mais difícil – afirma Kant – como propõe os metafísicos dogmáticos,

que a razão siga a via segura da ciência se ocupando de objetos, e não somente de si,

19 “A experiência é, sem dúvida, o primeiro produto que o nosso entendimento obtém ao elaborar a
matéria bruta das sensações” (Kant, 2001, p. 85).
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como Kant propõe. Essa via segura seria atingida ao se empreender uma crítica da razão

pura, o que é, para o filósofo (2001, p. 31-32), não uma crítica de sistemas ou livros de

metafísica, mas uma crítica radical da faculdade geral da razão. Nesse sentido, seu

objeto não são os objetos da metafísica, mas todos os conhecimentos que a razão pode

aspirar, independente de toda a experiência sensível.

Resulta assim, a ideia de uma ciência que pode ser chamada de crítica da razão

pura, pois esta “é a que contém os princípios para conhecer algo absolutamente a priori”

(Kant, 2001, p. 78-79). Sobre a utilidade dessa nova ciência, Kant (2001, p. 79) afirma

que

A esta ciência não se deverá dar o nome de doutrina, antes o de crítica da
razão pura e a sua utilidade [do ponto de vista da especulação] será
realmente apenas negativa, não servirá para alargar a nossa razão, mas
tão-somente para a clarificar, mantendo-a isenta de erros, o que já é grande
conquista. (p. 79)

O filósofo propõe com isso uma revolução no modo como tradicionalmente

pensamos o conhecimento. Ele altera o viés cognoscente da observação de objetos para

a investigação da possibilidade que o sujeito tem de chegar a esse conhecimento. Kant,

portanto, visa investigar as condições a priori de todo conhecimento possível. Pela

primeira vez, pode-se afirmar, questiona-se não apenas a estrutura do processo

cognoscente, mas as suas condições no sujeito.

O problema central levantado por ele em relação à metafísica foi o de saber até

onde podemos esperar ir, e quais conhecimentos alcançar com o uso puro da razão, sem

qualquer uso dos sentidos. Para isso, ele dá início às suas elaborações com a afirmação

de que este problema se encontra propriamente no domínio da razão. O filósofo

recoloca a problemática trazida por Hume ao apontar que a unidade do ser e do pensar

na metafísica tradicional nada mais era do que dogma, e que por isso não fora

demonstrado.

Gerard Lebrun (2010, p. 8) afirma que Kant ao pensar sobre a crítica de Hume

da noção de causalidade não encontrou nada para responder seu desafio. Hume provou

de “maneira irrefutável” – para Kant – que não podemos conceber que uma determinada

coisa B deva necessariamente resultar de uma outra coisa A. Por isso, Kant afirma que
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Hume teve toda a razão ao concluir que não há relação de causalidade entre essas coisas

fora da mente humana, e que pelo hábito essas relações são formadas. Qualquer coisa,

além disso, é uma ilusão dogmática sem sentido.

Sobre a extensão da crítica humeana à metafísica, Lebrun questiona:

E que será, desde então, do metafísico, daquele que fala de noções das
quais não temos experiência sensível e que, por isso, não pode sequer
fundar na observação as relações que estabelece entre essas noções? Que
direito terá a pretender que "Deus é a causa do mundo" (ou: a
"infraestrutura" a causa da "superestrutura")? Nenhum, é claro. É o que
concluía Hume, com perfeita coerência. E é por isso que a leitura de Hume
não produziu em Kant o efeito de um despertador, mas o de uma
campainha de alarme. Hume, incontestavelmente, havia destruído "o que
até aqui se chamou metafísica"; mas havia ele extirpado, com isso, toda
possibilidade de metafísica? (Lebrun, 2010, p. 8)

Apesar de Kant ter sido impactado pela crítica de Hume à metafísica, Lebrun

(2010, p. 9) afirma que o filósofo de Königsberg teve como objetivo “mostrar que

Hume pecou, por precipitação”. O conceito de causa se perderia totalmente; nas

palavras de Kant (2001, p. 65): “se quiséssemos derivá-lo, como Hume o fez, de uma

associação freqüente do fato atual com o fato precedente e de um hábito daí resultante

(de uma necessidade, portanto, apenas subjetiva) de ligar entre si representações”. Se

todas as regras fossem empíricas e contingentes, de onde a experiência buscaria sua

certeza?

2.2 Metafísica tradicional e metafísica do eu

Aqui, Kant, mantendo-se fiel ao princípio dos modernos, começa a edificar a sua

metafísica centrada no eu. Podemos afirmar que o objetivo final dele é, não só delimitar,

como também fundamentar os limites do conhecimento humano. O que ele de fato se

propõe a fazer é, em suma, apontar o que seria próprio à razão, e aquilo que estaria para

além de seus limites.

Considerando isso, na Crítica da Razão Pura, Kant busca desmontar a metafísica

tradicional e edifica outra metafísica em seu lugar. A tradição metafísica quando
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pergunta “o que é” já pressupõe que há uma metafísica. Nesse sentido, o essencialismo

faz perguntas para as quais já tem respostas. O filósofo argumenta que não sabemos de

fato se existem essências.

Tal problemática veio se desenvolvendo desde a época de seus textos

pré-críticos. No último ensaio da fase pré-crítica de Kant, no texto intitulado Acerca da

forma e dos princípios do mundo sensível e do mundo inteligível – mais conhecido por

Dissertação de 1770 – vemos claramente seu esforço em dissertar sobre a questão do

método. Aqui já está expressa a oposição entre mundo sensível e mundo inteligível.

Aqui já está esboçada sua crítica que se destina à denúncia do equívoco da metafísica

tradicional em confundir o que é da ordem do sensível e o que é da ordem do inteligível.

É precisamente seguindo tal discussão que ele chegará à sua Crítica da razão pura.

Kant percebe a necessidade de elaborar outra metafísica que se fundamente no

que ele chama de razão pura. Nessa metafísica parte-se de universais relativos ao

aspecto cognoscente para pensar fenômenos. Trata-se daquilo que Kant denomina

“transcendental”; com isso ele quer significar uma instância que não se relaciona com

objetos, mas com o próprio sujeito, ou melhor, com o modo desse sujeito conhecer os

objetos20. Trata-se, em suma, de pensar o a priori do conhecimento.

Transcendental é todo aquele conhecimento que se ocupa com o nosso modo de

conhecer e suas condições a priori, e não com os próprios objetos do conhecimento.

Um sistema de conceitos desse gênero é o que Kant chama de filosofia transcendental.

Essa filosofia transcendental não é uma doutrina, uma vez que sua finalidade não é

alargar o próprio conhecimento. Antes, segundo Kant, seu objetivo é justificar o

conhecimento e “fornecer-nos a pedra de toque que decide do valor ou não valor de

todos os conhecimentos a priori”. (2001, p. 79)

A transcendência não está mais voltada em direção ao ser, a um princípio

absoluto de todas as coisas, mas na direção da subjetividade humana, entendida como

uma esfera de condições de possibilidade da objetificação e da representação de dados

oriundos da sensibilidade (Oliveira, 2012, p. 7).

Essa filosofia transcendental é a ideia de uma ciência para a qual a crítica da

razão pura esboça o plano total, a partir de princípios, tendo a garantia de perfeição e

20 Não confundir transcendental com transcendente. Este trata de coisas que estão para além da
experiência (Deus e a alma, por exemplo), o que é diferente de transcendental – que diz respeito ao
conhecimento.
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solidez em todas as partes que constituem tal edifício teórico. Essa ciência tem como

principal característica não entrar em investigações de nada que seja empírico, mas

antes, vigiar para que o conhecimento a priori seja realmente puro. Em suma, nas

palavras de Kant (2001, p. 83) “a filosofia transcendental outra coisa não é que uma

filosofia da razão pura simplesmente especulativa”.

Para Kant há basicamente dois tipos de juízo, o analítico e o sintético. O

primeiro ocorre quando o predicado está necessariamente contido no sujeito21 e não

requer experiência para ser emitido. Antes da experiência o sujeito já tem tudo o que

precisa para emitir o juízo. Já o segundo juízo, sintético, é emitido quando o predicado

não está necessariamente contido no sujeito, dependendo da experiência para ser

emitido. O caráter sintético é o que possibilita o progresso do conhecimento.

Alguns conhecimentos saem do campo das experiências possíveis e nos

permitem estender nossos juízos além dos limites da experiência. Justamente em relação

a esses conhecimentos que se elevam além da experiência é que se situam as

investigações da razão. Eles são considerados por nós

preferíveis e muito mais sublimes quanto ao seu significado último, do
que tudo o que o entendimento nos pode ensinar no campo dos
fenômenos. [...] Estes problemas inevitáveis da própria razão pura são
Deus, a liberdade e a imortalidade e a ciência que, com todos os seus
requisitos, tem por verdadeira finalidade a resolução destes problemas
chama-se metafísica. O seu proceder metódico é, de início, dogmático, isto
é, aborda confiadamente a realização de tão magna empresa, sem
previamente examinar a sua capacidade ou incapacidade. (Kant 2001, p.
66).

O que o filósofo busca responder, com isso, é a questão da possibilidade do

conhecimento a priori. A metafísica tem como base a razão, e esta é pura, ou seja, não

se satisfaz com conceitos empíricos. Daí vê-se a necessidade que o filósofo encontra de

colocar a questão de como são possíveis os conhecimentos a priori. A metafísica

precisa de uma ontologia, e à ontologia cabe estabelecer os conhecimentos puros.

Trata-se, portanto, de uma ciência elementar.

21 Como “ouro é amarelo”, ou “todos os corpos são extensos”.
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Existe uma questão que precisa de um estudo mais atento e que não é resolvida

em um primeiro momento, a saber, a questão do conhecimento a priori que se distingue

do empírico, que tem sua origem a posteriori – isso é, depois da experiência. Toda a

finalidade última do conhecimento, segundo Kant, repousa nos juízos sintéticos. Os

princípios analíticos, ainda que importantes e necessários, somente servem para alcançar

uma maior clareza de conceitos que é necessário para uma síntese mais segura e

abrangente do conhecimento.

Nas palavras do filósofo

Na metafísica, mesmo considerada apenas como uma ciência até agora
simplesmente em esboço, mas que a natureza da razão humana torna
indispensável, deve haver juízos sintéticos a priori; por isso, de modo
algum se trata nessa ciência de simplesmente decompor os conceitos, que
formamos a priori acerca das coisas, para os explicar analiticamente; o que
pretendemos, pelo contrário, é alargar o nosso conhecimento a priori, para
o que temos de nos servir de princípios capazes de acrescentar ao conceito
dado alguma coisa que nele não estava contida e, mediante juízos
sintéticos a priori, chegar tão longe que nem a própria experiência nos
possa acompanhar. (Kant, 2001, p. 74-75)

A questão fundamental para ele então está em saber até que ponto podem ir o

entendimento e a razão pura, isso é, descobrir até que ponto, independente da

experiência, podemos conhecer algo. Seu objetivo final não é, portanto, entender como

é possível existir o próprio pensamento. O verdadeiro problema da razão pura, e que

Kant busca solucionar é: como são possíveis juízos sintéticos a priori?

Segundo ele, a Metafísica permaneceu tanto tempo em um estado vacilante,

cheia de incertezas e contradições por não haver se atentado a esse problema. Ela sequer

conseguiu perceber a diferença entre juízos sintéticos e analíticos. Por isso, a salvação

da metafísica está, para ele, em mostrar uma solução para esse problema, ou demostrar

de modo satisfatório que ele é insolúvel.

Hume havia julgado que

tal proposição a priori era totalmente impossível; segundo o seu
raciocínio, tudo o que denominamos metafísica mais não seria do que
simples ilusão de um pretenso conhecimento racional daquilo que, de fato,
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era extraído da experiência e adquirira pelo hábito a aparência de
necessidade; afirmação esta que destrói toda a filosofia pura e que nunca
lhe teria ocorrido se tivesse tido em mente o nosso problema em toda a
generalidade, pois então seria levado a reconhecer que, pelo seu
raciocínio, também não poderia haver matemática pura, visto esta conter,
certamente, proposições sintéticas a priori; o seu bom-senso, por certo,
tê-lo-ia preservado dessa afirmação. (p. 76-77)

Por isso o uso da Lógica como ferramenta para dar cabo a tal empreitada:

diferente da Metafísica, a Lógica, segundo ele, teria seguido desde Aristóteles essa via

segura no conhecimento, não retrocedendo um passo sequer (Kant, 2001, p. 41). No

entanto, a razão tal como postulada na tradição não se encontrava dividida do

entendimento. Ela não só delimitava as condições do conhecimento, mas por isso,

também se embaraçava em investigações dos objetos que seriam próprios das ciências.

É precisamente aí que encontramos o que Kant nos alerta: a Metafísica é entendida por

ele como um saber de natureza puramente especulativa, que se eleva para além da

experiência.

Diferente das especulações metafísicas, o filósofo se volta para o modelo

estabelecido pela Matemática e pela Física. Estes, para ele, são conhecimentos teóricos

da razão que devem determinar o seu objeto a priori (2001, p. 42). Isso porque, os

físicos desde Copérnico, afirma Kant,

Compreenderam que a razão só entende aquilo que produz segundo os
seus próprios planos; que ela tem que tomar a dianteira com princípios,
que determinam os seus juízos segundo leis constantes e deve forçar a
natureza a responder às suas interrogações em vez de se deixar guiar por
esta; de outro modo, as observações feitas ao acaso, realizadas sem plano
prévio, não se ordenam segundo a lei necessária, que a razão procura e de
que necessita (2001, p. 44).

Juízos a priori são aqueles que não dependem de nenhuma experiência para

existirem, mas, ao contrário, eles existem independentes de toda e qualquer experiência.

Os conhecimentos a priori são puros, ou seja, não se misturam com nada de empírico22.

22 Não somente alguns juízos, mas também conceitos revelam ter uma origem a priori. O filósofo afirma
que se eliminarmos pouco a pouco de nosso conceito de experiência de um corpo tudo o que há de
empírico – como cor, textura, peso, etc – ainda existiria a noção do espaço que esse corpo ocupa. E isso
não pode ser eliminado.
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Nas palavras do filósofo

Em primeiro lugar, se encontrarmos uma proposição que apenas se possa
pensar como necessária, estamos em presença de um juízo a priori; se,
além disso, essa proposição não for derivada de nenhuma outra, que por
seu turno tenha o valor de uma proposição necessária, então é
absolutamente a priori. Em segundo lugar, a experiência não concede
nunca aos seus juízos uma universalidade verdadeira e rigorosa, apenas
universalidade suposta e comparativa (por indução), de tal modo que, em
verdade, antes se deveria dizer: tanto quanto até agora nos foi dado
verificar, não se encontram exceções a esta ou àquela regra. Portanto, se
um juízo é pensado com rigorosa universalidade, quer dizer, de tal modo
que, nenhuma exceção se admite como possível, não é derivado da
experiência, mas é absolutamente válido a priori. (Kant, 2001, p. 64)

De acordo com Kant não é difícil mostrar que de fato há no conhecimento

humano tais juízos absolutamente puros, necessários e universais. O exemplo dado por

ele são os juízos da matemática e da física. Nesse sentido, ele aponta que a própria

Física como uma disciplina científica deve agradecer a essa revolução no modo de

pensar. Ela consiste em “procurar na natureza (e não imaginar), de acordo com o que a

razão nela pôs, o que nela deverá aprender e que por si só não alcançaria saber” (Kant,

2001, p. 44).

Mas, então, como é possível haver Matemática e Física puras? Kant entende que

esse problema deve ser abordado, e entende que existe essa possibilidade. O mesmo,

porém, não ocorre com a metafísica tradicional. Em suas palavras “há motivo bastante

para se duvidar da sua possibilidade” (2001, p. 76).

Diferente da Física e da Matemática, Kant afirma que a Metafísica não teve

destino tão favorável e ainda não trilhou o caminho das ciências, permanecendo ainda

como um saber instável e pouco seguro. A Metafísica, para ele, estaria ainda longe de

alcançar esse estágio de ciência. Antes, ela “mais parece um terreiro de luta” (Kant,

2001, p. 45).

Tal situação em relação à Metafísica ocorre, segundo o filósofo, porque não

temos muitos motivos para confiar em nossa razão, tal como fizeram os metafísicos

dogmáticos. Isso porque, em um dos pontos mais importantes de nosso desejo de saber,
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ela nos abandona ou nos engana com miragens e ilusões. Sendo assim, a razão não é

confiável.

Mesmo assim, a razão é sempre impelida por uma força interior a marchar para

esses problemas sem solução a partir do uso empírico da razão ou o uso de princípios

extraídos da experiência. Todos os homens parecem ter uma inclinação natural à

Metafísica. Como então é possível uma Metafísica enquanto ciência? Isso é conseguido

com a crítica da razão pura que ele se propõe a fazer. Ela é o que conduz à ciência, ao

passo que o uso dogmático da razão só conduziu os filósofos, até então, a afirmações

sem fundamento ou ao ceticismo.

Deleuze (2009, p. 32) afirma que Kant faz uma denúncia sobre a Razão,

afirmando que ela possui ilusões especulativas. Ela cria falsos problemas para os quais

nos arrasta – sobre a alma, o mundo e Deus. O que Kant se propõe a fazer sobre isso é

substituir o tradicional conceito de erro como sendo “produto, no espírito, de um

determinismo externo”, pela ideia de um falso problema, de uma ilusão interna. Essas

ilusões da razão são inevitáveis e esperadas devido à natureza da razão. O que a Crítica

pode fazer, “é conjurar os efeitos da ilusão sobre o próprio conhecimento, mas não

impedir sua formação na faculdade do conhecer”.

A Crítica, portanto, tem como o objetivo conduzir a Metafísica a esse caminho

seguro das ciências que até então ela não pode percorrer.

Devia pensar que o exemplo da matemática e da física que, por efeito de
uma revolução súbita, se converteram no que hoje são, seria
suficientemente notável para nos levar a meditar na importância da
alteração do método que lhes foi tão proveitosa e para, pelo menos neste
ponto, tentar imitá-las, tanto quanto o permite a sua analogia, como
conhecimentos racionais, com a metafísica. Até hoje admitia-se que o
nosso conhecimento se devia regular pelos objetos; porém, todas as
tentativas para descobrir a priori, mediante conceitos, algo que ampliasse o
nosso conhecimento, malogravam-se com este pressuposto. Tentemos,
pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da
metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso
conhecimento (p. 45-46).

Isso porque, não podemos jamais extrapolar os limites da experiência possível, o

que é precisamente a questão mais essencial da metafísica tradicional. Para além dos



61

limites da experiência e dos fenômenos há o incondicionado, que não é passível de

investigação.

O grande erro dos metafísicos dogmáticos foi o de se ocuparem de algo

impossível. Eles buscavam, pelo uso da razão, atingir o conhecimento da coisa em si, da

verdade última acerca do objeto. Isso porque, em geral, entendiam que havia, em

princípio, em nossa experiência comum, uma contradição entre essa percepção da coisa

e a coisa mesma.

A contradição entre uma suposta representação da coisa e a coisa mesma

desaparece se, como propõe Kant, “admitirmos que a nossa representação das coisas,

tais como nos são dadas, não se regula por estas, consideradas como coisas em si, mas

que são esses objetos, como fenômenos, que se regulam pelo nosso modo de

representação” (2001, p. 48). Sua grande proposta revolucionária que consiste a Crítica

da Razão pura está em alterar o método tradicional da metafísica, seguindo o exemplo

dos geômetras e físicos.

Com sua Crítica, Kant afirma se sentir “lisonjeado por ter conseguido eliminar

todos os erros que até agora tinham dividido a razão consigo mesma, no seu uso fora da

experiência” Além disso, ele argumenta não ter evitado as questões difíceis que tal

crítica implica, “desculpando-me com a impotência da razão humana; pelo contrário,

especifiquei-as completamente” (2001, p. 32). Com seu trabalho, certamente – afirma

ele em tom jocoso – não deu as respostas que os metafísicos dogmáticos buscavam

encontrar. Isso porque tais respostas são impossíveis de serem dadas, a não ser por

“artes mágicas”, das quais ele afirma nada entender.

Segundo Kant, portanto, uma boa verdade é aquela que se explica, que se torna

clara quando é demonstrada. Buscando essa clareza, cria-se a filosofia transcendental ou

filosofia crítica. Ela é, em certo sentido, uma Filosofia da filosofia. Filosofar, para Kant,

é deixar claro o pensamento. Quando essa clareza acontece, a verdade se torna uma

verdade válida.

A certeza de estar fazendo uma revolução no pensamento e solucionando

grandes problemas podem ser evidenciados quando o filósofo afirma que: “minha

grande preocupação foi descer ao pormenor e atrevo-me a afirmar não haver um só

problema metafísico, que não se resolva aqui ou, pelo menos, não encontre neste lugar a

chave da solução” (Kant, 2001, p. 32).
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Segundo Kant, “conhecimento a priori nada pode ser atribuído aos objetos que o

sujeito pensante não extraia de si próprio; relativamente ao segundo, com respeito aos

princípios de conhecimento, a razão pura constitui uma unidade completamente à parte

e autônoma” (2001, p. 49). De forma que a possibilidade do conhecimento da cosia em

si, Kant argumenta que

não podermos ter conhecimento de nenhum objeto, enquanto coisa em si,
mas tão somente como objeto da intuição sensível, ou seja, como
fenômeno; de onde deriva, em conseqüência, a restrição de todo o
conhecimento especulativo da razão aos simples objetos da experiência.
Todavia, deverá ressalvar-se e ficar bem entendido que devemos, pelo
menos, poder pensar esses objetos como coisas em si embora os não
possamos conhecer (2001, p. 51).

Para conhecer um objeto devemos ser capazes de provar a sua realidade – seja

pela experiência, seja pela razão a priori. Apesar disso, estamos livres para pensar no

que quisermos. A razão é livre para especular sobre o que bem entender. O que não se

pode fazer é supor que essa ideia corresponda também a um objeto, que ela seja um

conceito com validade objetiva. Para isso, requer-se mais que o simples uso da razão de

forma especulativa.

Apesar desta importante transformação no campo das ciências e da perda
que a razão especulativa tem que sofrer no que até agora imaginava ser
sua propriedade, em relação às coisas humanas e ao proveito que o mundo
até agora extraiu das doutrinas da razão pura tudo se mantém no mesmo
estado vantajoso em que antes se encontrava; a perda atingiu apenas o
monopólio das escolas; de modo algum, porém, o interesse dos homens
(Kant, 2001, p. 54).

Essa revolução no conhecimento contribui grandemente para o progresso da

ciência e do pensamento, e tão somente atinge as pretensões arrogantes das escolas

tradicionais de Metafísica (Kant, 2001, p. 55). Desistir dessas pretensões dogmáticas

requer pouca abnegação, argumenta Kant. Isso ocorre devido ao fato de que há

inegáveis contradições da razão consigo mesma que conduzem à metafísica como

tradicionalmente concebida como sem prestígio.

Em suas próprias palavras, essa crítica
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não se opõe ao procedimento dogmático da razão no seu conhecimento
puro, enquanto ciência (pois esta é sempre dogmática, isto é, estritamente
demonstrativa, baseando-se em princípios a priori seguros), mas sim ao
dogmatismo, quer dizer, à presunção de seguir por diante apenas com um
conhecimento puro por conceitos (conhecimento filosófico), apoiado em
princípios, como os que a razão desde há muito aplica, sem se informar
como e com que direito os alcanço (Kant, 2001, p. 56).

Ela é, na verdade, para ele, essencial para que haja a preparação do saber para o

estabelecimento de uma Metafísica que seja rigorosamente fundamentada como uma

ciência. Em sua nova definição, “a metafísica outra coisa não é senão o inventário,

sistematicamente ordenado, de tudo o que possuímos pela razão pura” (Kant, 2001, p.

36).

2.3 A metafísica do eu: metafísica e subjetividade no viés lógico formal

Como alternativa à metafísica tradicional, Kant propõe aquilo que chamamos

“metafísica do eu”. Nessa alteração, os objetos do conhecimento é que giram ao redor

do nosso conhecimento, jamais o contrário – o que é impossível, segundo ele. Tal foi a

revolução copernicana que ele afirma ter operado na filosofia: ele visa desmontar a

metafísica tradicional e erigir outra em seu lugar. Esta nova metafísica se fundamenta na

busca para encontrar um conhecimento a priori que permita e delimite todo

conhecimento possível, o que significa tanto uma nova investigação da razão quanto a

possibilidade do surgimento da psicologia científica pelo enfoque lógico-formal

kantiano.

Nisso consiste a autêntica metafísica. A experiência nos diz o que as coisas são

como modo de ser, mas não o que elas devem ser. Ela não dá nenhuma verdade e

nenhuma possibilidade de universalização. Diferente desse conhecimento pela

experiência, temos o conhecimento a priori que, segundo Kant são “conhecimentos

universais, que ao mesmo tempo apresentam o carácter de necessidade interna, devem,

independentemente da experiência, ser claros e certos por si mesmos” (2001, p. 85-86).

Essa metafísica do eu, ou filosofia da subjetividade, como a denomina Oliveira

(2012), assevera que a metafísica tradicional se ocupava de conceitos a priori. O
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problema estaria em, ao partir desses conceitos a priori como um dogma,

ultrapassar-lhes os limites e deixar a esfera do que lhes é próprio. O equívoco no qual se

enredou a metafísica tradicional consiste em ter ultrapassado os limites da experiência

possível. Desse modo, portanto, ela erraria ao não distinguir os conceitos da razão dos

do entendimento e, depois, por ocupar um campo que não lhe é próprio.

Há a esfera do incondicionado, que é própria à razão, a qual não lida com

fenômenos23, mas trata-se do que dá as condições necessárias para estes serem referidos.

O conhecimento possível é relativo somente ao fenômeno, e não à sua causa, o

incondicionado. Assim, Kant argumenta que, ao tentar transpor algo próprio da coisa

em si ao fenômeno ou confundir o que é específico à razão e o que é relativo ao

entendimento, a metafísica tradicional estaria incorrendo em um erro radical. A

pretensão de alcançar a coisa em si é simplesmente impossível, porque isso teria como

implicação transferir as propriedades das coisas para nossa capacidade de representação

(Oliveira, 2012, p. 109).

A tese de Kant, considerando tudo isso, é que o conhecimento humano não deve

ser guiado pelos objetos, mas, antes, estes – enquanto fenômenos – se guiem pelo modo

de representação, ou melhor, pelas condições a priori de todo conhecimento possível.

As condições de todo esse conhecimento possível se põem como universais, e desse

modo a contradição desaparece.

Talvez fosse legítimo que esse problema da submissão do objeto fosse

facilmente resolvido por um idealismo puramente subjetivo. Mas não é isso que Kant

propõe. Como afirma Deleuze (2009, p. 22) “nenhuma solução é mais estranha ao

kantismo”. Segundo o autor, Kant adota um realismo empírico como uma constante em

sua filosofia. Nesse sentido, os fenômenos não são somente pura aparência, mas

também não são meros produtos da atividade do sujeito. Mesmo o que não é essência,

não possui uma objetividade natural, é apenas aparência. O importante é que nem a

aparência nem a essência podem ser totalmente subjetivas. Isso porque, o subjetivismo

relativista não é suficiente para produzir o verdadeiro saber.

Para o filósofo de Königsberg conhece-se somente por intermédio da

sensibilidade e do entendimento, estando estes relacionados aos fenômenos. Como

23 Fenômeno, em Kant, é aquilo que se manifesta, o objeto sensível a partir do qual o conhecimento se
torna possível.
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consequência disso, só é possível haver um conhecimento da esfera do fenômeno,

jamais das coisas em si mesmas. A coisa mesma só pode ser pensada especulativamente

pela razão, e isto não pode ser um conhecimento válido.

Kant entende que coisas como Deus, o mundo, a alma e a liberdade não são

categorias que estariam acessíveis ao entendimento pelo simples fato de não permitirem

experiência. Elas se encontram na esfera do conceito e não na da experiência. Tais

coisas são relativas à razão e a elas não podemos ter acesso nem pela sensibilidade e

nem pelo entendimento. Daí a necessidade apontada na Crítica da Razão Pura de se

delimitar o que é próprio da razão e o que é específico à sensibilidade e ao

entendimento.

Considerando esse problema, ele aprofunda sua crítica à metafísica tradicional,

entendendo que esta se constitui numa impossibilidade. Ora, a metafísica tradicional

enquanto uma ciência se torna inviável, uma vez que a questão fundamental dela são os

aspectos numênicos. Tais elementos são impossíveis de serem abordados

cientificamente, por não serem passíveis de investigação pelo entendimento ou

acessíveis à experiência no espaço e no tempo. Nas palavras do filósofo,

nada, em suma, do que é intuído no espaço é uma coisa em si, de que o
espaço não é uma forma das coisas, forma que lhes seria própria, de certa
maneira, em si, mas que nenhum objeto em si mesmo nos é conhecido e
que os chamados objetos exteriores são apenas simples representações da
nossa sensibilidade, cuja forma é o espaço, mas cujo verdadeiro correlato,
isto é, a coisa em si, não é nem pode ser conhecida por seu intermédio; de
resto, jamais se pergunta por ela na experiência. (Kant, 2001, p. 69)

Kant propõe então uma conversão da metafísica em teoria do conhecimento. O

que ele busca não é dizer o que a coisa é, entendendo que isso é uma impossibilidade. O

filósofo visa definir as condições basilares a todo conhecimento possível, além de

entender como isso se dá no sujeito. Em resumo, a metafísica agora lida com a questão

da subjetividade. Essa outra metafísica assume nas categorias do espaço e do tempo

questões intrínsecas à mente humana, as condições necessárias a todo saber possível. O

“espaço e o tempo são apenas formas da intuição sensível, isto é, somente condições da

existência das coisas como fenômenos (Kant, 2001, p. 51).
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A tese kantiana é: “os fenômenos estão necessariamente submetidos às

categorias, de tal modo que, pelas categorias, somos os verdadeiros legisladores da

Natureza” (Deleuze, 2009, p. 24). Do modo como Deleuze coloca, os fenômenos são

aquilo que aparece, e aparecer é imediatamente estar presente no espaço e no tempo.

Não é que os fenômenos estão submetidos ao espaço e o tempo. Como Deleuze

(2009, p. 24) explica, isso ocorre “não só porque a sensibilidade é passiva, mas

sobretudo porque ela é imediata, além de a ideia de submissão implicar, ao invés, a

intervenção de um mediador, isto é, de uma síntese que refira os fenômenos a uma

faculdade ativa capaz de ser legisladora”.

A principal ideia de Kant, sua revolução copernicana está, nas palavras de

Deleuze (2009, p. 21), em substituir a concepção tradicional de que há uma harmonia

entre o sujeito e o objeto. Kant deixa de pressupor que há um acordo final, uma

submissão em grau necessário do objeto ao sujeito.

Convém ressaltar que não existe para ele experiência pura. Isso seria o obscuro,

o dado bruto e selvagem. A experiência está na esfera dos cinco sentidos, o que

extrapola isso não se relaciona mais com a experiência. Assim, pode-se dizer que o que

conduz ao conhecimento não é a experiência, mas a reflexão sobre a experiência, ou

seja, não existe conhecimento na experiência pura.

Todo o conhecimento começa pela experiência. Os objetos que afetam nossos

sentidos despertam e colocam em ação a capacidade de conhecer. Isso origina por si

mesmo representações, por um lado, e por outro, põem em movimento a faculdade

intelectual que nos leva a compará-las, fazer ligações ou separações – isso é, sínteses.

Desse modo, a matéria bruta das impressões sensíveis é transformada em conhecimento.

Portanto, no tempo, nenhum conhecimento precede a experiência, ou seja, todo

conhecimento tem seu início na experiência. Apesar de todo o conhecimento se iniciar

na experiência, Kant afirma que “isso não prova que todo ele derive da experiência”

(2001, p. 62). Essa experiência, de onde advém o conhecimento possível, se dá no

Espaço e no Tempo. “O entendimento nada pode intuir e os sentidos nada podem

pensar. Só pela sua reunião se obtém conhecimento” (Kant, 2001, p. 115)24.

24 A relação sujeito–objeto é o que constitui o fenômeno. O sujeito em Kant não é uma substância, não
pode ser tomado como sinônimo de homem. Trata-se apenas de uma operação lógica, não sendo
necessário provar sua existência. Ele é definido funcionalmente, como sinônimo de pensamento. Objeto
também não é sinônimo de coisa. Trata-se apenas de uma elaboração interna do pensamento buscando dar
conta das coisas. O objeto é definido funcionalmente.
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A relação do sujeito com o objeto, em Kant, tende a ser interiorizado. Deleuze

(2009, p. 22) afirma que ele se converte em um problema da relação entre duas

faculdades do sujeito que diferem em sua natureza – sensibilidade e entendimento. O

conhecimento, portanto, surge da experiência, mas é elaborado pelo entendimento.

A experiência é singular, particular; o entendimento é o que cria uma relação

lógica e sintética delas. Como afirma Kant, “o entendimento é, em contrapartida, a

capacidade de produzir representações ou a espontaneidade do conhecimento. [...] é a

capacidade de pensar o objeto da intuição sensível.” (Kant, 2001, p. 115).

Sua análise tem duas partes

Uma reporta-se aos objetos do entendimento puro e deve expor e tornar
compreensível o valor objetivo desses conceitos a priori e, por isso
mesmo, entra essencialmente no meu desígnio. A outra diz respeito ao
entendimento puro, em si mesmo, do ponto de vista da sua possibilidade e
das faculdades cognitivas em que assenta: estuda-o, portanto, no aspecto
subjetivo (Kant, 2001, p. 34).

Em Kant, o conhecimento científico só é possível mediante a sensibilidade e o

entendimento, e isso se dá na esfera do Fenômeno, porque o númeno se refere à esfera

inteligível, como definido por Kant em sua Dissertação de 177025. Nessa área não há

espaço para objetos sensíveis, ou pelo menos ela não requer objetos sensíveis. Por isso a

esfera numenal não é passível de ser conhecida. Já o Fenômeno, sim, é relativo ao

conhecimento, uma vez que é acessível à experiência.

À razão é permitido pensar o númeno, mas como nele não há objetos sensíveis,

não se faz possível um conhecimento sobre ele. A sensibilidade está vinculada ao

fenômeno, precisamente pelo fato de este se constituir como algo que é manifesto e,

pela intuição sensível, ser possível a ele se referir. É precisamente a partir da

sensibilidade que se originam os conceitos, sendo estes próprios ao entendimento.

Somente os fenômenos podem ser submetidos a faculdade do conhecer. As

coisas em si não podem ser abarcadas por essa faculdade, e seria contraditório se isso

fosse possível (Deleuze 2009, p. 31). Todo conhecimento é possível somente pela

25 Encontra-se nesta tese uma das principais elaborações kantianas que possibilitará o surgimento da
Psicologia científica no século XIX, o aspecto cognoscente via fenômeno, e a conversão deste em
comportamento.
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sensibilidade, na experiência dos sentidos que se dá no tempo e no espaço. Tempo e

espaço, afirma Kant, são “as formas puras desta percepção, e a sensação em geral, a sua

matéria”.

Só podemos, assim, ter ciência daquilo que é acessível à sensibilidade, a

natureza da coisa em si nunca é desvelada. O único conhecimento possível é o do

fenômeno, e mesmo o seu mais perfeito conhecimento jamais nos proporcionará o

conhecimento dos objetos em si mesmos. Isso porque as próprias noções de tempo e

espaço, a partir de onde se dá todo o conhecimento possível, são algo do sujeito.

Se a metafísica tradicional, sendo entendida como uma atividade de pensamento

da essência dos seres e das coisas não se sustenta, Kant entende que não se trata mais de

pensar a metafísica como uma ciência dos primeiros princípios do ser, antes, cabe a ela

refletir sobre os princípios do nosso conhecimento enquanto universal e verdadeiro. Da

impossibilidade de uma ciência do ser, Kant deduz a possibilidade do nosso

conhecimento sobre ele. Há, nesse sentido, um deslocamento da verdade à validade do

discurso metafísico. À ontologia caberia agora a função de fornecer as condições de

todo conhecimento possível. A filosofia é, agora, fundamentalmente teoria do

conhecimento.

O conhecimento fica, a partir de Kant, reduzido, ou ao menos limitado, aos

fenômenos. Aqui Kant se filia claramente ao dualismo moderno e, embora

revolucionário, assenta a sua metafísica no âmbito da validade de discursos. Como

resume Deleuze (2009, p. 22), “a primeira coisa que a revolução copernicana nos ensina

é que somos nós que comandamos”.

Uma vez que o paradigma metafísico do conhecimento é colocado em cheque

pela Modernidade e o sujeito assume primazia quanto ao estabelecimento do prazer,

abre-se as portas para a elaboração do que hoje chamamos ciência clássica. Kant é

importante nesse processo justamente por lançar as bases teóricas que irão dar suporte a

essa concepção de ciência. Ao estabelecer os limites do conhecimento e lançar uma

nova concepção de subjetividade, o filósofo abre as portas para que posteriormente a

Psicologia possa emergir enquanto uma tentativa de disciplina científica a partir dessa

concepção lançada por ele.

Para Kant, segundo Lebrun (2010, p. 33) não cabe ao filósofo provar que o físico

tem razão, mas, antes, colocar um teorema físico ao abrigo de todos os ataques de uma
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metafisica como praticada pelos dogmáticos. “O entendimento humano é, pois, o

delegado de um poder de legislação referente aos "objetos" (Lebrun, 2010, p. 11). Por

isso, a Crítica da Razão pura pode afirmar que “os fenômenos em geral não são nada

fora de nossas representações”.

A tentativa de Kant foi lançar as bases teóricas que possibilitariam um caminho

seguro para as ciências. A partir dele um novo modo de se conceber o conhecimento e o

próprio sujeito entram em vigor, e com isso as disciplinas para almejarem o estatuto de

ciências deveriam encarar essa nova concepção. Por isso, a Psicologia que

posteriormente apareceria reivindicando para si um estatuto de disciplina científica

necessariamente deveria encarar e se enquadrar nesse novo paradigma teórico

estabelecido pelo filósofo se tivesse de fato a pretensão se ser encarada como ciência

pelo viés lógico formal kantiano, que acaba por se tornar predominante no discurso

daquele período.

2.4 O sujeito e psicologia no âmbito lógico formal kantiano

A subjetividade conquista uma centralidade determinante em toda a filosofia a

partir de Kant. Ela é “separada do ser e instituída como instância de possibilidade de

qualquer conhecimento válido”, como afirma Manfredo de Oliveira (2012, p. 8). Tendo

em vista a exposição realizada até aqui, observamos que Oliveira (2012, p. 107) aponta

ainda o fato de que a filosofia da subjetividade, fundada por Descartes e amadurecida

por Kant, encontrou diferentes formulações e, de certa forma, se pode dizer que

continua hegemônica nos dias de hoje, embora de forma bastante diferenciada de sua

articulação original.

O sujeito não é entendido por Kant como sendo uma substância – assim como

propõe Hume – e não pode ser tomado como sinônimo de homem, como queriam os

metafísicos tradicionais. Por isso não se pode confundi-lo com o sujeito cartesiano, uma

vez que o sujeito em Kant é apenas uma operação lógica, não é necessário provar sua

existência. Nesse sentido, o sujeito é definido funcionalmente, quase como sendo

sinônimo de “pensamento”. Ao mesmo tempo, o objeto não é sinônimo de “coisa”, pois,

em Kant o objeto é uma elaboração interna do pensamento buscando-se dar conta das

coisas. Assim como o sujeito, é definido funcionalmente.
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O eu pensante de Descartes é para Kant uma mera opinião. Quando é o sujeito

kantiano pensando, há uma imparcialidade. O grande problema é não refletir ou explicar

os juizos sintéticos a priori. A ilusão é produto da razão, por isso ela precisa de

autocrítica. A Crítica, portanto, é uma busca do sujeito para melhorar a si mesmo,

entendendo como melhorar, explicar, clarificar, operar e proceder conforme a razão. Os

juízos sintéticos a priori salvam a ciência por sua universalidade e necessidade, ao

mesmo tempo em que possibilita acrescer conhecimento à ciência.

Despertar o sujeito é conscientizar dos limites de suas faculdades. Nesse sentido,

o sujeito é desperto ao tomar ciência de que o conhecimento humano é limitado e finito

– é precisamente essa limitação que define o sujeito kantiano, e o sujeito moderno em

geral. A função desse sujeito, e o segredo do autêntico pensamento científico está em

utilizar os termos e a postura de tal modo a não deixar margem para obscuridade ou

dupla interpretação no que se diz.

Segundo Kant, a Filosofia teve se ocupado de algumas grandes perguntas

fundamentais. Uma delas é “o que posso conhecer?”. Aqui ela trata da teoria do

conhecimento, estando preocupada com a verdade – isso é, estabelecer regras do

conhecimento. Aqui surge o sujeito do conhecimento que faz uso da razão teórica. É

sobre tal sujeito que a Crítica da razão pura versa.

Para Kant, os metafísicos tradicionais estão muito apegados à metafísica,

enquanto seu criticismo não tem nenhum apego a nada. Depois de Kant, boa parte da

filosofia se tornou isso: um caráter crítico, profundo e radical com relação a todas as

coisas. O que não se submete a isso não é nem boa ciência nem boa metafísica. Em

outras palavras, o sujeito kantiano não “põe a mão no fogo” nem pela Natureza nem

pelo ideal abstrato dos metafísicos. O sujeito tem o dever de estar atento, criticando

todas as coisas

A liberdade desse sujeito teórico está na capacidade de operar na realidade que

ele faz, não na realidade metafísica. Nas palavras de Oliveira o “mundo natural é regido

por leis enquanto o sujeito, com sua consciência e liberdade, se situa para além dessa

instância fenomenal” (2012, p. 8). Ser racional, então, não é apelar para algo psíquico

ou psicológico propriamente falando. Isso porque não há uma alma no sujeito – ele é

uma atividade pura, uma técnica, um elemento transparente do pensamento. A liberdade
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da razão não se trata de autonomia do sujeito, mas da razão, pois o sujeito se submete a

ela.

A filosofia, com Kant, deixa de ser uma filosofia do ser e passa a ser teoria do

conhecimento. Seu objetivo fundamental é avaliar criticamente as faculdades de nosso

aparato cognitivo, visando delimitar o alcance e a capacidade de nosso conhecimento

(Oliveira, 2012, p. 5). Nesse sentido, o fundamento a priori do conhecimento só é

possível se vier da subjetividade. Ele é subjetivo e precisamente por isso não é possível

captar sua verdadeira realidade. O sujeito é radicalmente contraposto à realidade.

Sendo assim, o pensamento kantiano é basicamente “um idealismo subjetivo

epistemológico: sua tarefa básica consiste em demonstrar as categorias de nosso

entendimento que organizam e estruturam todo e qualquer dado de nossa experiência”

(Oliveira, 2012, p. 7). Kant sanciona o abismo definitivo entre a subjetividade e a

objetividade, cujos fundamentos foram lançados por seus predecessores – tal abismo

intransponível está entre nossa capacidade cognitiva e a realidade em si. Há uma

dicotomia radical entre ser e pensar. Uma visão unitária do real agora é impensável.

Essa nova metafísica teórica erigida por Kant não tem mais como objetivo fazer

afirmações aprióricas sobre os seres e os entes, sobre a realidade em si mesma, sua

constituição ontológica intrínseca. Antes, sua meta está em tematizar e avaliar as

estruturas gerais do pensamento humano, que possibilitam o conhecimento da natureza.

Com isso observamos o fundamento teórico que abre a porta para novas investigações e

que permitirá, posteriormente, que se pretenda investigar a mente humana de modo

científico.

Essa elaboração teórica postulada pelo filósofo alemão, segundo Thomas Teo

(2009) implica que a Psicologia entendida como um estudo da alma ou da subjetividade

humanas – tal como pretendiam os metafísicos – não poderia ser uma ciência

experimental já que o conhecimento considerado válido era somente aquele acessível e

passível de escrutínio da experiência sensorial. Isso possibilita que certo tipo de

Psicologia surja, o que podemos denominar “Psicologia tradicional”.

Se somente pode ser considerado como válido o conhecimento acessível pela

experiência sensorial, automaticamente a Psicologia como um estudo da mente, ou da

subjetividade se invalida. Tais elementos não são acessíveis diretamente pela

experiência, por isso mesmo não passam pelo veto kantiano da possibilidade da ciência.
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Sendo assim, a Psicologia entendida como um estudo da interioridade do homem, da

mente – o estudo da alma, no sentido estrito da palavra psicologia – torna-se inviável.

Uma vez constatada a impossibilidade desse estudo da subjetividade humana

pelos padrões científicos tradicionais, a Psicologia ainda assim buscava sua

consolidação como uma disciplina científica. Restava a ela então somente o estudo do

comportamento e dos dados observáveis e quantificáveis da experiência humana, aquilo

que em Kant podemos entender como o fenômeno, mas, também, problemas pontuais

como a afeição, os afetos, a vontade.

Pensando mais próximo da investigação psicológica, diferente de uma visão

cientificista um pouco mais rígida, oriunda do mecanicismo, que busca a formulação de

leis universais, o que se busca nesse modelo – não menos cientificista – é estabelecer

correlações probabilísticas dos fenômenos, adotando para isso uma perspectiva linear e

unidirecional de causalidade. Analisa-se os fenômenos com a finalidade de identificar

os elementos mínimos que os constituem.

Como aponta Figueiredo (2008, p.28), o que está subjacente a esse proceder é

uma “concepção atomística da realidade: o real são os elementos que, em combinações

diferentes, mecanicamente ‘causam’ os fenômenos complexos, de natureza derivada”. A

substituição do determinismo pelo probabilismo reduz a ambição de conhecimento, mas

não altera essencialmente o anti-historicismo mecanicista.

Em certo sentido, despoja-se “de status ontológico as dimensões estruturais e as

configurações; os conceitos relacionais como o de organismo, valor e significado não

encontram, portanto, guarida” (2008, p. 29). Essa tendência de se conceber os

fenômenos desse modo preparou o terreno ideológico para diversas ciências, entre elas a

psicologia.

Dentro dessas vertentes cientificistas, talvez a que mais se destaque hoje na

psicologia é a matriz funcionalista. Ela é caracterizada “por uma noção de causalidade

funcional que recupera – dando credibilidade cientifica – a velha noção de causa final

de Aristóteles”. (2008, p .29) Tais fenômenos incorporam seus efeitos em suas próprias

definições.
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Essa visão também se caracteriza por uma atenção dada aos processos temporais.

Os seres vivos tem uma história individual e evolutiva. E deve ser enxergado dentro

dessa visão. Com isso, segundo Figueiredo (2008, p. 30)

essa visão resgata noções de valor e significado, mas esses conceitos só se
aplicam a realidades dotadas de estrutura e intenção, como é o caso dos
processos de interação adaptativa. Contudo, este “estruturaismo” biológico
está fundado na ideia de complementariedade entre as partes do sistema.

Esse discurso é muito evidente no que afirma Skinner

O behaviorismo metodológico e algumas versões do positivismo lógico
excluíram os acontecimentos privados porque não era possível um acordo
público acerca de sua validade. A introspecção não podia ser aceita como
uma pratica científica e gente como Wilhem Wundt e Edward B. Titchener
era atacada por isso (1985, p. 18).

Já o behaviorismo radical, segundo ele, não nega essa possibilidade da auto

observação, do autoconhecimento ou de sua utilidade. Ele somente questiona a natureza

daquilo que é sentido ou observado. Em suas palavras, ele “restaura a introspecção, mas

não aquilo que os filósofos e psicólogos introspectivos acreditavam ‘esperar’ (1974, p.

19). O que se observa com a introspecção não é algo como uma subjetividade, nem se

pode atribuir a esses eventos internos a causa de algum comportamento.

Um organismo, nas palavras de Skinner, se comporta de determinada maneira

em função de sua estrutura atual, e a maior parte disso está fora do alcance da

introspecção. O que se observa introspectivamente são produtos colaterais disso. É o

mundo fora da pele que deve ser observado, pois é ele que permite entender o mundo

dentro da pele e a natureza do autoconhecimento.

Ao se atribuir a causa do comportamento de alguém a algo interno, como

motivação, um senso de propósito, ou um ato de vontade, se está causando um enorme

dano à compreensão do comportamento. Essa preocupação com sentimentos e a vida

mental, que já dura 2500 anos, para ele, leva “às ficções mentais e foi perpetuada pelas

práticas explicativas às quais ela deu origem”. Algumas dessas coisas podem “ser
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‘traduzidos em comportamento; outros descartados como desnecessários ou sem

sentido” (Skinner, 1985, p. 20).

De acordo com Teo (2009) ao adotar o método das ciências naturais, no século

XIX e nos seus desdobramentos no século XX, a Psicologia tradicional deixa de lado

temas importantes da subjetividade humana, mas atendia às exigências da episteme

científica de sua época. A Psicologia tradicional, por isso, adota um modelo

basicamente mecanicista ou probabilista da vida humana, o que a conduz a explicações

reducionistas. Assume-se que é suficiente estudar partes da vida psíquica humana para

sua compreensão como um todo. Além disso, tende-se a ver o indivíduo e a sociedade

como objetos distintos e relativamente independentes, podendo ser estudados e

compreendidos sem que haja uma relação direta entre eles.

A atomização do objeto das ciências, tal como afirma Rey (1997) impediu

construções teóricas mais complexas, que se faziam irredutíveis a esse princípio de

verificação adotado por esse modelo. Desse modo, “fenômenos como subjetividade,

cultura, sujeito, saúde, sistema social etc” (p. 82) acabaram completamente relegados a

uma categoria de não cientificidade, e, portanto, não podiam ser enquadrados e

investigados pelas exigências científicas dominantes.

Uma evidência dessa afirmação é que, sob a influência desse ambiente

epistemológico, ao final do século XIX, surge com Wilhelm Wundt a Psicologia

enquanto uma ciência da experiência. Ainda que sua pretensão científica não seja mais

considerada válida nos dias atuais, convém observarmos que, dentro do paradigma

científico de seus dias, ele partia da fisiologia, entendendo as sensações como um

elemento objetivo relativamente quantificável e matematizável. Encontramos aí

resquícios do positivismo até então dominante nesse período, fruto do formalismo

lógico de base kantiana. Apesar disso, Wundt reconhece que esse método não é

adequado para sua Psicologia dos Povos. Como é sabido, o alemão escreveu entre os

anos de 1900 e 1920 dez volumes de um protótipo de Psicologia Social que ele nomeou

Völkerpsychologie.

Assim, por um lado, Wundt defendia que estudar os processos profundamente

mentais de modo experimental não era plenamente possível. Seria possível apenas o

estudo de processos básicos através do método da introspecção, por isso ainda poderia

se pensar em uma empreitada propriamente científica aos moldes da ciência então
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vigente. Essa era sua Psicologia experimental, de fundamentos cartesianos e Kantianos.

Já os estudos sobre linguagem e pensamento, por exemplo, faziam parte de sua

Völkerpsychologie.

Podemos apontar que essa distinção se aproxima da discussão realizada por

Wilhelm Dilthey (2006) em um período mais tardio do século XIX. O autor tece em sua

obra uma distinção entre as ciências naturais (Naturwissenchaften) e as ciências

humanas (Geisteswisenchefen). Ainda hoje não encontramos um lugar comum entre os

psicólogos sobre qual destes fundamentos é o mais adequado à Psicologia, havendo

assim uma divergência clara nas teorias da Psicologia contemporânea26.

Rey argumenta que a Psicologia, logo após seu reconhecimento oficial como

ciência particular se dedicou à pesquisa experimental das funções psíquicas, ainda que,

“na Europa, nunca tenha abandonado suas preocupações com os processos não

suscetíveis de estudo experimental, como o próprio Wundt expressou em relação à

Volkerpsycologie”. O problema foi que especialmente nos Estados Unidos, os

psicólogos “longe de preservarem as preocupações teóricas e filosóficas do seu mestre

Wundt, se orientaram para uma Psicologia mais empírica e instrumental, em que a

experimentação foi tomando um caráter cada vez mais ascético” (2013, p. 21).

Em última instância, importa reafirmar que devemos ter a clareza de que o viés

lógico-formal kantiano é condicionante do pensar contemporâneo em geral, e na

Psicologia de modo específico, e que vale ressaltá-lo e investigá-lo como um dos

paradigmas que sustentam as epistemologias ulteriores, principalmente em relação à

Psicologia.

Nesse sentido, a Psicologia enquanto uma ciência emerge inicialmente

fundamentada no viés lógico formal kantiano, buscando sua consolidação dentro do

paradigma científico estipulado por esse viés. Se ela não consegue, inicialmente, se

sustentar como uma disciplina científica a partir desse estudo da subjetividade humana,

ela o alcança ao se enquadrar no modelo kantiano de investigação, isso é, ao entender a

si mesma não como esse estudo da interioridade do homem, mas como um estudo e

observação dos comportamentos, reações e padrões observáveis e mensuráveis dos

indivíduos.

26 Há também uma tendência a ignorar essa discussão de fundamentos em prol de um pragmatismo
técnico e eclético. Para mais detalhes sobre esse movimento eclético ver Norcross (2005).
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Por fim, destaca-se que Kant desloca de vez o foco da ontologia para a

epistemologia. Na psicologia isso se traduz na preocupação de como se conhece, ou de

como atuar sobre isso que se conhecer. O foco deixa de estar no que se conhece. Essa

afirmação não está explicta o discurso geral dos psicólogos, mas geralmente está

implícito e é aceita de modo acrtítico. Isso porque as teorias psicológicas todas tem uam

visão ontológica da realidade e do mundo implícitas, mas geralmente passa batido aos

psicólogos, que somente a reproduzem.

Como alternativa a essa visão simplificadora e excessivamente epistemológica

da questão, no próximo capítulo será feita a discussão do viés onto-lógico fundado por

Hegel, que pode se mostrar bastante frutífero ao apresentar uma visão mais complexa e

crítica do ser humano, ao mesmo tempo em que resgata as discussões ontológicas.
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Capítulo III

A Psicologia Científica e a epistemologia onto-lógica

Hegel tece duras críticas ao modelo lógico formal kantiano ao considerar, em sua

tese de doutoramento, defendida em 1801, que a filosofia da sua época estava se

convertendo em lógica. Isto significa que o homem, ao invés de ser investigado pela sua

constituição “ser e pensar” estava relegado à análise pelas estruturas do pensamento, em

separado da ontologia, tese defendida acima pelo enfoque lógico formal. Afirma Gomes

Neto (2019, p. 69) que

Hegel (1986) critica em sua tese de doutoramento, em 1801, intitulada Differenz
des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie, a redução da
filosofia à lógica, tema motivador de sua tese, anunciando o perigo iminente da
edificação de um mundo formal, calcado na individualidade e no fenômeno,
transformando a ciência em um mero conhecimento das coisas, o que impacta
diretamente na concepção de que se tem de formação. Em 1802, em seu texto
Glauben und Wissen, Hegel nos atesta o perigo de um princípio lógico assentado
em uma razão como unidade vazia, unidade pura sem intuição, absoluto vazio. O
problema de um saber distinto da verdade ou de um olhar formal validado pelo
entendimento, mas oco e vazio – embora funcional –, apresentava-se, na época de
Hegel, como princípio validado pelo entendimento, aceito pelos homens como
solo de um edifício cultural no qual a formação humana deveria se sujeitar ou pelo
qual ela deveria se guiar.

Alguns eventos históricos são muito significativos na formação do pensamento

filosófico de Hegel. Hartman (2004, p. 10) resume do seguinte modo esse contexto

histórico no qual Hegel está inserido:

Poderemos encontrar as muitas influências da filosofia de Hegel indicadas na
constelação histórica no ano de seu nascimento, 1770. Naquele ano, Maria
Antonieta, a radiante arquiduquesa da Áustria, casava-se com o apático Delfin da
França. Em Ajácio, Napoleão, o segundo filho de Letícia Bonaparte, acabava de
aprender a andar. O capitão Cook completava sua primeira viagem em torno do
mundo. Em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, alguns soldados ingleses
atiraram em uma multidão de colonos. Em Königsberg, na Alemanha, um idoso
Prívatdozent, chamado Immanuel Kant, lia uma dissertação a respeito da forma e
dos princípios dos mundos da inteligência e da sensibilidade e da situação do
homem entre ambos. No outro lado da Alemanha, em Estrasburgo, um jovem
estudante, Goethe, escreveu alguns poemas que varreram toda a Alemanha.
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O extrato acima destaca sumariamente o ambiente no qual Hegel se vê inserido,

e é a partir desse caudal cultural que suas críticas e considerações filosóficas se

estabelecem, principalmente ao que concerne ao princípio filosófico edificado pelo

cenário representativo, especialmente à elaboração teórica kantiana, a qual denota a

distinção entre o eu pensante e o mundo sensível ou, em termos cognoscente, entre

sujeito e objeto. Argumenta Gomes Neto (2019, p. 46):

Hegel se coloca nessa problemática retomando a tese parmenideana “ser é pensar”,
mas colocando-a no movimento heracliteano, de forma que ser é pensar, na medida
em que pensar é ser. Trata-se exatamente da crítica de Hegel ao processo formativo
ou no distinguir o que não se pode diferenciar: o que ele denominou por Bildung (a
formação intelectual) e Formierung (a formação que envolve matéria). Nos
parágrafos iniciais da Introdução da obra Fenomenologia do espírito, Hegel tece
duras críticas ao dualismo moderno ao considerar que se torna um grave engano
partir de um princípio egoico e dele supor representação veraz ou contemplativa,
como elaboraram Descartes e Kant. Supor que de cá esteja um sujeito e de lá a
verdade, e que o sujeito pode agarrar ou contemplar a verdade, estando o sujeito
dela ilidido, é um grave engano teórico. É o mesmo que supor que estando fora da
verdade seu discurso seja, de antemão, verdadeiro.

Nesse sentido, a filosofia de Hegel pode, em certo sentido, ser compreendida

como um intento de superação dos dualismos oriundos da tradição filosófica da

Modernidade, apresentando à nossa cultura outro princípio epistemológico e ontológico

– distinto do kantiano –, a partir do qual se torna possível o surgimento de Psicologias

científicas distintas daquelas assentadas no modelo lógico formal. Porém, como destaca

Girotti (2010, p. 1), o filósofo de Stuttgart tem um objetivo ainda mais amplo, a saber, o

de superar tanto a objetividade da filosofia grega que acabara por dar uma “atenção toda

especial para o homem em sua identificação com o mundo; por outro lado, a

subjetividade da modernidade na perspectiva cartesiana e humeana, bem como a

revolução copernicana de Kant”. O que implica que Hegel propõe uma síntese entre as

filosofias do ser e as do pensar, ao considerar que ser é pensar na medida em que pensar

é ser – como acima foi expresso –, tese que implicará decididamente em algumas

formulações psicológicas científicas, no e após o século XIX.

Fichte, um dos representantes desse dualismo que Hegel combate, nas palavras

de Charles Taylor (2005, p. 16) “propõe claramente a escolha entre duas
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fundamentações da Filosofia, uma baseada na subjetividade e na liberdade e outra na

objetividade e na substância”. Desse modo, é possível afirmar que a geração da década

de 1790 – a qual Hegel faz parte – tem como objetivo unir essas duas tendências que

aparentemente estão em conflito.

Ainda, segundo Taylor, muitos destes filósofos buscaram superar estes

dualismos através da negação de um dos dois elementos, seja a objetividade, seja a

subjetividade. Mais do que isso, alguns ainda tentaram dar uma solução para o problema

através de sua simples negação, apelando para tempos remotos ao invés de se defrontar

com o problema de sua época. Hegel, por outro lado, “repudia toda tentativa de

simplesmente desfazer as oposições e retornar à unidade primitiva” (Taylor, 2005, p.

27).27

Ele se encontra em um período filosófico extremamente turbulento. Segundo a

crítica feita em sua tese de doutoramento, acima citada, Hegel afirma que a filosofia de

sua época havia se convertido em simples lógica, e com isso afastou toda a verdadeira

reflexão. Tendo feito essa constatação e buscando uma alternativa, ele começa a

elaboração de seu sistema filosófico que se inicia com a Fenomenologia do Espírito.

Como defende Lima Vaz (2011, p. 13) a Fenomenologia do Espírito pode ser

entendida como:

uma obra, por tantos títulos original e mesmo única dentro da tradição do escrito
filosófico, e que assinala em 1807 (o autor contava então 37 anos) a aparição de
Hegel no primeiro plano da cena filosófica alemã. Tendo publicado até então
apenas artigos ou pequenos escritos, mas tendo, por outro lado, amadurecido
durante os anos de seu ensinamento na Universidade de Iena (1801-1806) as
grandes linhas do seu sistema no confronto com os grandes mestres do Idealismo
alemão, sobretudo Kant, Fichte e Schelling, Hegel pretende fazer da
Fenomenologia o pórtico grandioso desse sistema que se apresenta
orgulhosamente como Sistema da Ciência.

Há, segundo ele, um background intelectual muito bem ordenado e estruturado

no qual Hegel está inserido. Esse quadro pode ser definido, em poucas palavras, como

sendo o esquematismo dualista do pensamento filosófico da Modernidade. Hegel nota

que seus contemporâneos, a partir das discussões de Descartes, Hume e Kant, partiam

27 Na atualidade, embora criticando Hegel, pode-se observar na psicologia analítica que C. G. Jung
(1875-1961) corrobora com esse princípio do saber não dicotômico. Sobre este assunto, veja as obras
Símbolos da transformação, Energia psíquica e Sincronicidade.
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da pressuposição de que a realidade estava cindida no início do saber. Sujeito de um

lado e objeto de outro, finito e infinito, natureza e liberdade, razão pura e razão prática,

númeno e fenômeno – todas essas e outras categorias expressão algumas cisões

clássicas desse período que podem ser apresentadas ou um sujeito de um lado que

pudesse representar a verdade de outro lado.

Haveria, portanto, para esses pensadores, uma grande dificuldade em unir essa

separação estabelecida já no início do saber. Trata-se da grande dificuldade encontrada

pelos pensadores da representação, principalmente Kant: manter a necessidade do saber,

da experiência, sem que ela o conduzisse à negação da ciência.

Para Hegel, essas elaborações filosóficas partem de um dualismo que pressupõe

a separação radical entre a res cogitans e a res extensa – em termos cartesianos –, entre

sensações e o mundo sensível – como na teoria do conhecimento humeana –, ou ainda a

cisão entre o Eu-pensante e mundo sensível efetuada por Kant.

Partindo de tais dualismos, esses filósofos esbarravam na mesma problemática, a

saber, a de tentar unir algo que estava separado, a partir de uma separação tida por eles

como irreconciliável. Hegel, assim como seus contemporâneos, buscará dar uma

solução a esse problema, porém, de modo diferente do que até então havia sido

proposto. Tendo isso em mente é que ele começa a redigir a sua Fenomenologia do

Espírito, obra na qual expressa uma análise da consciência, da consciência-de-si, unidas

de forma objetiva pela razão, efetiva, pelo espírito, e sintetizando-a como uma nova

metafísica, na seção Religião, e como onto-lógica, no saber absoluto. Esse percurso

denota, investigando por um viés psicológico, a psicologia da consciência que não se

articula na separação entre ser e pensar, mas que a considera de forma histórica e

dialética ou um ser que é pensar enquanto um pensar que é ser, como acima foi

expresso. Esta tese abre espaço para várias concepções psicológicas a partir do século

XIX.

Mesmo que Hegel ainda esteja no âmbito de uma psicologia da consciência, ele

elabora um princípio epistemológico totalmente distinto da concepção lógico formal, o

que se torna muito significativo à Psicologia científica ulterior.
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3.1 O princípio filosófico da Modernidade e a contraposição hegeliana

Ainda na Introdução da obra Fenomenologia do espírito, Hegel afirma que para

o pensamento da Modernidade, de René Descartes a Immanuel Kant, a filosofia foi

entendida como sendo fundamentalmente teoria do conhecimento. Porém, ele assevera

que, antes disso, a tarefa da Filosofia é a de abordar a Coisa mesma, dizer o que ela é,

ou seja, o que ela é em essência. Cabe à Filosofia, portanto, se voltar para aquilo que

determina a coisa, aquele elemento sem o qual ela não pode ser. Afirma Hegel (2011, p.

71):

Segundo uma representação natural, a filosofia, antes de abordar a Coisa mesma -
ou seja, o conhecimento efetivo do que é, em verdade, - necessita primeiro pôr-se
de acordo sobre o conhecer, o qual se considera ou um instrumento com que se
domina o absoluto, ou um meio através do qual o absoluto é contemplado.

Filosofar nesse sentido é tentar conhecer o que as coisas são ou compreender a

essência das coisas. Para os filósofos modernos, todavia, existe uma separação – a Coisa

pode ser tanto a coisa como ela é, quanto a coisa como ela se apresenta à consciência.

Tal dicotomia, no pensamento hegeliano, é tomada como sendo mera aparência, uma

abstração sem sentido. Apesar disso, é precisamente esse dualismo que caracteriza a

filosofia Moderna, segundo Hegel. Os filósofos da Modernidade postulam a Coisa como

essência ou como manifestação. Em ambos os casos ocorre uma distinção entre o que é

e o que se manifesta. A consciência, no pensamento dos modernos, enquanto aquilo que

se coloca diante do saber se encontra também diante da coisa, e esta simplesmente se

deixa acatar pela consciência de modo passivo, no sentido de ser representada de forma

veraz ou de ser contemplada.

A essa coisa que se apresenta à consciência, Hegel chama “das Ding”, ou seja, a

coisa tomada enquanto algo que se apresenta à consciência. Esta, nos sistemas

filosóficos modernos – de Descartes e de Kant –, estaria em dissonância com aquilo que

Hegel denomina “die Sache” – também traduzido como “coisa”, mas empregada para

referir-se à coisa-em-si-mesma.

No pensamento filosófico dos modernos, a coisa (das Ding) aparece como sendo

o objeto da percepção. Tal objeto da percepção é a coisa enquanto das Ding, e não como
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die Sache. Como Hegel se propõe a demonstrar na primeira figura da Fenomenologia do

Espírito; entretanto, o problema é que para a consciência percipiente em estado natural,

esta coisa (das Ding) é vista como a Coisa (die Sache). Desse modo, o que se mostra à

consciência de forma imediata é a coisa em sua verdade. Isto significa que Hegel não

pressupõe uma separação inicial entre coisa e Coisa ou entre das Ding e die Sache, mas

compreende que o das Ding já carrega em si o die Sache ou que o saber se dá de forma

onto-lógica.28

A consciência, tal como ela é entendida pelos pensadores modernos, se defronta

com as coisas que se mostram, entretanto há duas coisas muito distintas. De um lado há

o que se mostra – o fenômeno –, e de outro, o ser daquilo que se mostra. Hegel, todavia,

entende que aquilo que se mostra não deve ser entendido como estando a princípio

separado daquilo que é em si mesmo. A consciência não está separada do objeto,

necessitando se ligar a ele por um conceito artificial que ela cria dele. Não é assim que

conhecemos, afirma o filósofo, mas é dessa forma que os modernos entenderam a

filosofia. E isso acabou por ocasionar todos os problemas que eles não conseguiram

resolver.

A grande característica filosófica da Modernidade foi o poder da consciência29.

Esta era vista como o critério último do saber. O mundo da Modernidade, podemos

dizer, é o palco da consciência, e dele só pode surgir uma psicologia da consciência.

Hegel sabendo disso, entende que os modernos colocaram um falso problema filosófico.

De acordo com ele, para estes pensadores, a questão principal não é o que as coisas são,

e o problema do saber não se encontra em última instância em como conhecer essas

coisas em si mesmas. Ao invés disso, a preocupação deles teria sido tão somente

investigar o que nos permite conhecer.

Os filósofos da Modernidade introduziram, de modo geral, a questão do método.

Tanto Descartes quanto Kant viram a necessidade de formular um método, encontrar

caminhos para poder agarrar a verdade (Descartes) ou estabelecer o caminho seguro

para as ciências (Kant) e, com isso, alcançar o saber veraz (Descartes) ou controlar o

29 Hegel apresenta outro conceito de consciência, distinto das teorias modernas. De forma geral, a
consciência é “estar ciente de”. Hegel a define na Introdução da obra Fenomenologia do espírito,
especificamente nos parágrafos da versão portuguesa do Brasil 80, 84 e 85. Para ele a consciência é,
primeiro conceito, parágrafo 80, dá a si mesma o seu padrão de medida, segundo conceito, parágrafo 84,
e examina a si mesma, terceiro conceito, parágrafo 85.

28 Sobre esta temática ver Gomes Neto, 2016.
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mundo fenomênico (Kant). Hegel (2011, p. 71) na Introdução da Fenomenologia, afirma

que Descartes considerava o conhecimento como um instrumento pelo qual o absoluto

poderia ser agarrado no fim do processo do saber. Já Kant, tomava o conhecimento

como sendo um meio através do qual o absoluto poderia ser contemplado. Enquanto o

primeiro visava identificar e registrar o mundo, agarrar o absoluto, o segundo o

colocava como algo distante e que poderia somente ser contemplado. Sendo assim, para

ambos os filósofos, o verdadeiro é entendido como sendo algo que está separado da

consciência.

Descartes buscava um tipo de conhecimento que fosse certo e verdadeiro em si

mesmo, de tal modo que a possibilidade de dúvida acerca desse conhecimento fosse

excluída. Para chegar a essa finalidade, ele parte do Eu que não duvida de si mesmo, e

então lança os fundamentos de um método que poderia permitir que se atingisse esse

conhecimento claro e distinto das coisas. Nas palavras de Lebrún (1998, p. 159) não há

“nada menos hegeliano que essa ideia de um método cuja elaboração deveria preceder a

investigação do conteúdo”. No pensamento de Hegel ocorre exatamente o processo

inverso, e é exatamente nessa inversão de olhar que Hegel propõe outra epistemologia

muito significativa à psicologia científica, a onto-lógica.

O filósofo de Stuttgart se contrapõe a qualquer tentativa de tentar delimitar de

antemão ao próprio ato de conhecer um método entre sujeito e objeto. Também se opõe

à noção de inventar algo anteriormente concebido, no qual o ato de conhecer seja tão

somente um instrumento para apoderar-se da essência absoluta das coisas.

Ainda na Introdução da Fenomenologia do Espírito, Hegel aponta o fato de

parecer correto esse procedimento moderno. Buscar certo distanciamento do objeto para

não se equivocar sobre o que ele é parece algo razoável a se fazer. Apesar dessa

aparente prudência, Hegel argumenta que ao proceder assim “usamos um meio que

produz imediatamente o contrário de seu fim” (Hegel, 2011, p. 71).

Tal suposição moderna de que o que deve ser conhecido é algo

fundamentalmente distinto do conhecimento que temos dessa coisa, de que devemos

antes de começar de fato o processo de conhecer, estabelecer uma crítica da própria

faculdade de conhecer é fundamentalmente errônea, e “torna o problema do

conhecimento insolúvel” (Taylor, 2014, p. 156).



84

O erro, segundo Hegel, está exatamente em buscar estabelecer um meio para

alcançar esse fim desejado. O questionamento do filósofo a seus antecessores é o

seguinte: o que é o fim a não ser o começo desenvolvido? E o que é o começo senão o

fim não desenvolvido? Ao se perguntar sobre o verdadeiro já se está nele. Falta tão

somente caminhar nesse caminho.

O que os pensadores modernos almejavam era estarem cientes ou conscientes de

alguma coisa, mas, imediatamente, ao se colocarem nesse caminho em direção ao saber,

eles já têm o início marcado pela dúvida e o questionamento dessa possibilidade. Seu

objetivo inicial era o de dar conta do verdadeiro, mas eles acabaram por colocá-lo

afastado deles ao partirem do questionamento dessa possibilidade. O fim visado estava

de antemão fora da possibilidade de seu próprio sistema. Trata-se de uma questão de

princípio, um fundamento epistemológico, no caso da Psicologia, e não, exatamente,

metodológico. Afinal, de acordo com Hegel, do que adianta alterar metodologias se o

método ou a concepção epistemológica, ou o princípio do saber permanece o mesmo?

É precisamente tal erro que os impede de chegar ao verdadeiro que já se

encontra desde sempre no próprio início do processo do conhecer. Para Hegel, eles

partiam de si mesmos como critério e, com isso, se separavam da verdade. Em sua

busca pelo verdadeiro, o que tais pensadores encontraram nada mais foi do que a

desconfiança sobre a própria capacidade da ciência.

O ponto de partida da filosofia moderna é, nas palavras de Hegel, o Eu. Este é

precisamente o erro moderno fundamental. Para Hegel, antes de iniciar por esse

fundamento, eles deveriam ter desconfiado desse fundamento que assumiram. O grande

erro deles, segundo o filósofo de Stuttgart, está, então, em pressupor no início do

filosofar que o Absoluto estivesse separado do Eu, como se de algum modo esse Eu

pudesse se distanciar da verdade para conhecê-la. Se os modernos estivessem corretos,

estando o absoluto – a verdade – separado do Eu desde o início, este jamais conseguiria

alcançar aquele. Uma vez que o Eu está fora do verdadeiro, qualquer discurso sobre ele

está desde o início invalidado. É absolutamente falso. Para Hegel, um discurso só pode

ser entendido como sendo verdadeiro se há desde o início uma inseparabilidade inicial

entre o sujeito e a verdade.

Porém, para os filósofos modernos este Eu estaria desde o início apartado do

mundo como uma entidade gnosiológica. O Eu moderno coloca de antemão uma
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desconfiança na ciência devido ao seu temor de errar. Isso, porém, eles fazem sem

desconfiar de seu princípio particular – o próprio Eu –, do qual eles partem, na tentativa

de atingir o verdadeiro. O grande problema desses pensadores está em terem partido de

um fundamento equivocado, a saber, o particular, o Eu. A questão que Hegel coloca

para eles é a seguinte: como a partir do particular é possível ascender às vias universais?

De acordo com ele, isso é impossível. O máximo que eles conseguiriam partindo desse

pressuposto particular é a totalidade. Mesmo assim, o verdadeiro não seria jamais

alcançado.

Há uma separação no começo do saber entre o homem e o mundo. Há, de um

lado, a verdade que deve ser alcançada pelo sujeito, e, de outro, o próprio sujeito que

visa atingir essa verdade. Se tal é como acontece, Hegel argumenta que simplesmente

acabaremos com duas verdades: a verdade mesma, e a verdade do sujeito. Por isso,

existindo duas verdades, nenhuma delas prevalece, e não há de modo algum um saber

de fato, universal, científico.

Se se admite que o Eu está, em princípio, separado do Absoluto, do verdadeiro,

somente resta ao sujeito a incognoscibilidade e a ignorância completa da verdade. Sem

se dar conta disso, os modernos parecem ter, de antemão, um modelo sobre o que se

pode falar acerca do Absoluto. Desse modo, restaria à filosofia, como propõe Kant,

estabelecer os limites do conhecimento possível e dizer aquilo que pode ser dito sobre

ele. Mas Hegel não se propõe fazer somente uma crítica do conhecimento possível. Ele

reconhece que essa crítica, tal como Kant a faz, aponta para um falso dualismo no

conhecimento. E é precisamente isso que ele critica nos seus antecessores modernos.

Hegel argumenta que antes de se ocupar com os limites do conhecimento e partir

do pressuposto moderno de que o sujeito está separado da verdade, devendo ele buscar

um método para conhecer esse absoluto, o problema central é outro. Foi precisamente o

medo dos modernos de errar que se tornou seu o próprio e mais fundamental erro. Nas

palavras de Paulo Meneses (2011, p. 36)

É preciso desconfiar do temor do erro e da desconfiança em relação à Ciência,
porque este medo do erro é, no fundo, medo da verdade; pior ainda: é já o próprio
erro. Aliás, tais dúvidas pressupõem demasiadas “certezas”: a representação do
conhecimento como um instrumento ou meio; a suposição de que o Absoluto está
de um lado, o conhecimento de outro; a crença de que este conhecimento, separado
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do Absoluto é, ainda assim, algo real; e que estando fora da verdade, é algo
verídico.

Para Hegel não há razões convincentes para supor de antemão que se deve

referir ao conhecimento ou ao processo de saber como um método. Antes, ele entende

que ao agir assim se está tratando de conceitos como conhecimento, e saber como se

eles já fossem evidentes e compreensíveis. Se fosse assim, caberia ao sujeito somente se

achegar a esse saber, tal qual propôs Descartes.

Em suas próprias palavras

Melhor seria rejeitar tudo isso como representações contingentes e arbitrárias; e
como engano, o uso – a isso unido – de um termo como o absoluto, o conhecer e
também o objetivo e o subjetivo e inúmeros outros cuja significação é dada
geralmente como conhecida. Com efeito, dando a entender, de um lado, que a sua
significação é universalmente conhecida e, de outro, que se possui até mesmo o
seu conceito, parece antes um esquivar-se à tarefa principal que é fornecer esse
conceito. Inversamente, poderia, com mais razão ainda, poupar-se o esforço de tais
representações e modos de falar, mediante os quais se descarta a própria ciência,
pois constituem somente uma aparência oca do saber, que desvanece
imediatamente quando a ciência entra em cena (Hegel, 2011, p. 71).

O que ocorre aos pensadores modernos – especialmente com Kant – é uma

distinção obscura entre “um Verdadeiro absoluto” e “um Verdadeiro ordinário” (Hegel,

2011, p. 73). Eles postulam uma separação no começo do saber que se dá entre o

homem e o mundo, entre aquilo que é e aquilo que se mostra. A essência e a existência

das coisas estariam separadas e dissonantes desde o início do processo cognoscente. De

um lado há um verdadeiro que deve ser atingido, e de outro o sujeito desejoso por

ascender a ele. Para Hegel, isso conduz logicamente a duas verdades: uma verdade do

Absoluto e uma verdade do sujeito. Essa conclusão é contraditória e insustentável. Não

havendo uma única verdade, não há verdade alguma, e nem ciência.

Segundo Hegel o esforço fundamental da filosofia está em unir o que está

separado. Em outros termos, é papel do filosofo se esforçar para unir elementos opostos.

Isso é claramente visto em sua crítica ao dualismo kantiano, em sua separação entre

sujeito e objeto, e entre fenômeno e coisa em si. O pensamento de Kant é interpretado
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por Hegel como uma filosofia da reflexão. Nele, o sujeito vê a coisa como ele quer, a

representando para si mesmo, refletindo-a (Girotti, 2010).

Afirma Hegel (2011, p. 73) que

Não há por que atormentar-se, buscando respostas a essas representações inúteis e
modos de falar sobre o conhecer, como instrumento para apoderar-se do absoluto,
ou como meio através do qual divisamos a verdade etc. São relações em que vêm a
dar, com certeza, todas essas representações de um absoluto separado do conhecer,
ou de um conhecer separado do absoluto.

Antes, a questão deve ser outra. Os pensadores modernos partiram do

pressuposto de que o conhecimento já estava determinado de forma clara e verdadeira,

faltando somente desvelar o como fazê-lo. Precisamente por essa razão, eles partiram do

método e não do entendimento do que vem a ser o conhecer e o verdadeiro.

O que Hegel se propõe a fazer é mudar a questão e colocar um novo problema.

Quando se questiona “o que é conhecer?” é necessário que se faça uma segunda questão

que, na verdade, é anterior a esta: por que desejamos conhecer? Os filósofos modernos

desconsideraram essa questão e partiram imediatamente à análise de qual método seria

mais adequado para conhecer as coisas.

O que se encontra em jogo é que certa concepção de realidade estava sendo

anunciada de modo implícito por eles: o sujeito se coloca fora do absoluto e tenta dar

conta dele. Para Hegel, isso é um erro. Esse Princípio Lógico edificado pelos modernos

é sua própria ruína. Todas essas representações sobre o conhecer apontam para a tese

moderna fundamental: o conhecer está separado do absoluto, e o sujeito está separado

do objeto. Há, de um lado, o homem e, de outro, a natureza. Eu me encontro fora da

verdade e, por meio de um método, desejo alcançá-la.

Os pensadores modernos logo percebem que devem unir o que eles mesmos

separaram: o sujeito da verdade. Porém essa possibilidade se esvai pelo próprio

princípio estabelecido por eles. Por isso, toda a sua elaboração gira ao redor de uma

esquiva da principal tarefa que é dizer o que o conceito é, o que é a verdade.
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3.2 O viés onto-lógico: pressupostos de uma Psicologia histórica

Hegel argumenta, contra os pensadores modernos, que separar-se do absoluto é

também se separar da verdade. Ao tentar resolver o problema do conhecer esses

filósofos propuseram a solução descrita no tópico anterior, mas o único resultado que

esse movimento atingiu foi a de uma aparente conclusão de que a verdade não é

alcançada. Hegel questiona sobre como é possível conhecer, dadas as afirmações dos

modernos de que o conhecimento não leva à verdade.

Ele procede à crítica ao modo com que a ciência30 se dá. A ciência atingida pelos

modernos é só uma ciência aparente, justamente devido ao fato de apenas se preocupar

com os modos de conhecer. Mesmo assim, Hegel entende que a ciência não pode

desconsiderar que os modernos edificaram uma preocupação importantíssima: o mundo

fenomênico. Ele reconhece que também não há como se fundamentar em um saber

metafísico dogmático que aponta para um além da realidade – tal como os antigos e

medievais defenderam. Isso não seria uma resposta melhor ao problema do ponto de

vista hegeliano. O que se deve é considerar a questão do ser e do não-ser, a questão de

princípio

A ciência para Hegel não pode se referir unicamente ao ser ou ao não-ser. O ser

acaba com a possibilidade da realidade efetivada, manifesta. O não-ser tolhe a

possibilidade do saber universal porque se mantém na pura manifestação. Sendo assim,

deve-se rememorar Platão e procurar entender o que é conhecer, ou saber como saber

fenomenal: ser e não-ser num fluxo constante no e do qual a realidade se mostra

(Cirne-Lima, p. 159).

O modo de conhecer, como propõe os modernos, é “irrealizável (por

necessidade), aquilo que preencheu as suas fórmulas não poderia ser chamado de

conhecimento nem com base em seus próprios critérios” (Taylor, 2014, p. 161). Para

Hegel, ele se trata tão somente de uma visão ordinária do que é o conhecer, por isso

precisaria ser melhorado.

30 Hegel (2011) entende que a Filosofia e a Ciência são correspondentes. Afirma ele que “a única
justificação verdadeira das tentativas, que visam esse fim, seria mostrar que chegou o tempo de elevar a
filosofia à condição de ciência, pois, ao demonstrar sua necessidade, estaria ao mesmo tempo realizando
sua meta.” (Hegel, 2011, p. 28).
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Se para Descartes e com Kant o ser se põe afastado da realidade, com Hume ele

se torna impossível e o que prevalece é o mundo fenomênico. Já Hegel reconhece a

importância dos dois enfoques e propõe uni-los e ultrapassá-los. E é precisamente nesse

sentido que inicia sua investigação da Fenomenologia do Espírito, com uma exposição

do saber fenomenal.

A Fenomenologia do Espírito é a descrição do saber fenomenal. Ela busca expor

o caminho que a consciência natural percorre desde sua ingenuidade até o saber

absoluto ou verdadeiro. O filósofo se debruça sobre o mesmo problema do

conhecimento enfrentado por Kant, que é precisamente a herança cartesiana da

universalidade do saber, e a impossibilidade do conhecimento universal, defendida por

Hume. Enquanto Kant busca solucionar tal questão permanecendo na dicotomia no

princípio lógico entre o eu-pensante e o mundo sensível, Hegel altera exatamente esse

princípio lógico do conhecimento entendendo que essa seria a solução para o engodo

moderno.

A partir dessa crítica aos dualismos elaborados pelos modernos, sua oposição a

essa tradição filosófica já consolidada em sua época, Hegel propõe sua alternativa

dialética e histórica ao problema legado pelos modernos. Nesse sentido tanto em sua

Fenomenologia do Espírito quanto na primeira parte da Ciência da Lógica, ele apresenta

um princípio onto-lógico31. que se propõe solucionar a questão que o filósofo julga

problemática com o princípio e o método dos modernos.

É importante salientar que Hegel não se opõe ao uso de um método em si. Seu

grande questionamento é ao princípio no qual se está fundamentado e de onde se parte.

A crítica do Hegel não é exatamente ao uso do método, mas ao modo de concebê-lo

pelos filósofos da Modernidade. É precisamente nisso que consiste sua crítica ao uso

moderno do método. Partindo de sua crítica, o que Hegel propõe não é a extinção do

método, mas, antes, a elaboração de um método na Fenomenologia do Espírito – que é

por ele denominado “método do desenvolvimento” –, o que acabou ficando conhecido

como a sua dialética-histórica.

A preocupação do filósofo é, portanto, com os fundamentos adotados. Nas

palavras de Oliveira Neto (2017), há na filosofia hegeliana um fundamento onto-lógico.

31 Optou-se por se destacar a palavra onto-lógico com um hífen para apontar o detalhe de que, como
mostra Ferrer (2019) que em Hegel não há uma separação entre lógica e metafísica.
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Sendo assim, não há em Hegel um método que possa ser empregado separadamente

desse princípio. O autor ainda afirma que devemos considerar que padrão “Tese,

Antítese e Síntese” popularmente proposto para explicar a dialética hegeliana não capta

de maneira minimamente razoável a pretendida estrutura geral do método hegeliano.

Para tornar isso claro, convém observar que Hegel, na obra intitulada Ciência da

lógica – publicada entre 1812 e 1816 –, desenvolve sua dialética a partir de três

conceitos básicos: o Ser, o Nada e o Devir. Partindo desse ponto é que se pode conceber

como sua elaboração se apresenta como uma alternativa crítica ao pensamento

desenvolvido na modernidade filosófica.

Já na primeira seção da Ciência da Lógica, Hegel (2016, p. 86) argumenta a

existência de uma indissociabilidade entre Ser e Nada. Sendo assim, ele propõe uma

inversão em relação à metafísica tradicional: para ele, o puro ser em sua

indeterminidade coincide com o nada. Em suas próprias palavras, “o puro ser e o puro

nada são, portanto, o mesmo. [...] São absolutamente diferentes, mas são igualmente

inseparados e inseparáveis e cada um desaparece em seu oposto imediatamente”.

Será a categoria Devir (werden) que permitirá as condições de compreensão

desta igualdade. O filósofo argumenta que o ser é o imediato e indeterminado, enquanto

o nada é precisamente a ausência de determinação. Os dois elementos juntos

possibilitam o Devir. Em termos do pensamento, trata-se de uma processualidade. O

devir é definido por Hegel (2016, p. 110) como sendo “o equilíbrio no qual se põe o

nascer e o perecer”, como uma “inquietude sem sustentação, que desaba em um

resultado inquieto”, e ainda como sendo “o desaparecer de ser em nada e de nada em

ser”.

Para Hegel, então, o saber jamais pode ser entendido como estando puramente

dado e acabado. Ao invés disso, ele deve ser entendido como se mostrando no processo

histórico, e sendo apreendido pelo desenvolvimento da consciência em sua experiência

na história, no caso da obra Fenomenologia do espírito.

Considerando tudo isso, percebe-se que a lógica “Tese, Antítese, Síntese” não se

sustenta. Antes a compreensão do pensamento de Hegel deve ser alterada, de modo

mais preciso, como sendo: Negação, Negação da Negação, Negação da Negação da

Negação (Oliveira Neto, 2017). Essa mudança na tradicionalmente equivocada leitura

do filósofo tem como meta garantir que se entenda que, em Hegel, no começo do ser e
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do saber há um princípio indeterminado. Isso é de crucial importância, uma vez que se

partisse de uma tese, uma determinação dada já no início do processo, a dialética

histórica hegeliana estaria impossibilitada. Se uma síntese suprema ocorresse,

restar-nos-ia apenas a morte. Seria o fim. Ao invés disso, Morin (2003, p. 29-38) mostra

que

muito mais do que a síntese, o termo essencial e fecundo da dialética é a
superação. Principalmente porque as contradições humanas essenciais nunca
encontram sua síntese, mas são, podem ser, cotidianamente superadas, sem
todavia se suprimirem [...] O pensamento dialético descobre a ambivalência e a
pluralidade em todas as coisas: cada grupo, cada indivíduo pode desempenhar
simultaneamente um papel progressivo e regressivo.

Para Hegel, parte-se do Devir, de algo indeterminado e processual que se mostra

pelo movimento. Esse movimento é o que possibilita as determinações do saber, que

depois volta enriquecido à indeterminação. Esse é o movimento de seu pensamento, que

é chamado por ele de suprassunção32.

Na Introdução da Fenomenologia do Espírito, Hegel aponta que o caminho para

a ciência já é ciência ele mesmo (Hegel, 2001, p. 81). Por isso, o ponto do qual se parte

rumo ao saber já é ele mesmo saber. Não há, por isso, motivos para se preocupar em

desenvolver uma preparação ao saber, como pensavam os filósofos da Modernidade.

Também não é necessário preparar de antemão um método para se aproximar da

verdade. Antes, A Fenomenologia do Espírito é uma obra que se apresenta como uma

preparação ao Absoluto, admitindo, porém, que desde o início ele já está presente no

processo da ciência da experiência da consciência. Não foi por acaso que o primeiro

nome dado a essa obra foi Ciência da Experiência da Consciência.

Para Hegel, a consciência é mais bem entendida como sendo autocontraditória.

Desse modo, cada forma da consciência no processo do seu desenvolvimento tem como

resultado a sua própria negação. Com isso em mente é possível compreender melhor o

32 "O verbo alemão aufheben significa ao mesmo tempo: conservar, negar e elevar" (Bavaresco, 2003, p.
32). Na Fenomenologia do Espírito, Hegel o defino do seguinte modo: "O suprassumir apresenta sua
dupla significação verdadeira que vimos no negativo: é ao mesmo tempo um negar e um conservar"
(Hegel, 2011, p. 96). Na Ciência da lógica, Hegel (2016, p. 111) afirma que o suprassmir “tem na língua
alemã o sentido duplo pelo qual significa tanto o guardar, conservar, quanto, ao mesmo tempo, cessar, pôr
fim”. E ainda que “algo é suprassumido apenas na medida em que entra em unidade com seu oposto”.
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que o filósofo apresenta como alternativa ao problema do princípio cognoscente dos

filósofos modernos.

Ele argumenta que o fato de se recorrer a qualquer meio que seja – supondo que

ele seja algo exterior e anterior ao processo do conhecimento – tão somente se acabará

por trazer uma desconfiança em relação à exposição dessa experiência da consciência

(Hegel, 2011, p. 72-73). Por isso mesmo cairíamos onde os filósofos modernos caíram:

no contrário de seu fim desejado, isso é, o saber. Mas ainda assim permanece o

problema do saber. Como então proceder?

A Fenomenologia do espírito é uma obra que se propõe a expor o caminho

pelo qual a consciência natural passa, desde uma ingenuidade que se atém à

imediaticidade do aqui e agora, até o saber absoluto. Trata-se da alma ou o do espírito33,

ou o próprio Eu, somando corpo e espírito, de forma ativa na busca de si mesma, ou

seja, de seu reconhecimento.

Nesse texto, Hegel expõe o saber fenomenal. Isso é fundamental, pois o ponto

de partida de sua exposição é o mesmo colocado por Kant, isso é, o mundo fenomênico.

Ainda assim, sua análise acaba por ser fundamentalmente diferente daquela realizada

pelos filósofos modernos. Se Kant entendia que partindo desse saber fenomenal não era

possível chegar à universalidade da ciência de modo veraz, Hegel se propõe a

demonstrar que do saber fenomenal pode – e deve – emergir a universalidade da

ciência. Nas palavras de Hartmann (2004, p. 16.)

Hegel rejeita o programa de Kant de examinar a faculdade de compreensão antes
de examinar a natureza das coisas. Para ele, coisas e pensamentos estão
dialeticamente inter-relacionados. Hegel comparava o programa de Kant com o do
escolástico que queria aprender a nadar antes de se aventurar a entrar na água. Para
Hegel, o pensamento reconhece as próprias coisas. Não há coisa “em si”, deixada
incognoscida além do pensamento, nem mesmo Deus.

Para Hegel, o ser deve emergir do próprio fenômeno. Em suas próprias

palavras, esse processo trata-se do “caminho da consciência natural que abre passagem

ao saber verdadeiro”, visando alcançar dentro do próprio fenômeno “o conhecimento do

33 A categoria espírito, na Fenomenologia do espírito, significa a unidade efetiva da consciência com a
consciência-de-si ou do externo com o interno.
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que ela é em si mesma” (2011, p. 74), isso é, a universalidade da ciência presente em

sua imediatez.

Descartes e Kant colocam um método entre o eu pensante e a verdade para que,

com esse cuidado, possam chegar a evitar o erro e alcançar a verdade. Na crítica de

Hegel, como argumentou-se, não se está preocupado com o método, no sentido de ele

ser o problema que deveria ser reformulado. O método em si não é o problema, mas a

natureza e os limites do conhecimento é que devem ser investigados (Oliveira Neto,

2017). Nas palavras de Hegel (2011, p. 71)

Parece correto esse cuidado, pois há, possivelmente, diversos tipos de
conhecimento. Alguns poderiam ser mais idôneos que outros para a obtenção do
fim último, e por isso seria possível uma falsa escolha entre eles. Há também outro
motivo: sendo o conhecer uma faculdade de espécie e de âmbito determinados,
sem uma determinação mais exata de sua natureza e de seus limites, há o risco de
alcançar as nuvens do erro em lugar do céu da verdade.

Por isso se argumenta que não é o método, mas as próprias teorias filosóficas

modernas de conhecimento que devem ser revisitadas. O método aparece imerso como

um reflexo da concepção que os filósofos modernos têm do saber. Ele não emerge como

algo primeiro, tão somente tido como mero instrumento ou um meio pelo qual a verdade

pode ser agarrada ou contemplada.

Não se trata, assim, de um descaso acerca do método, mas a sua filiação a

determinada concepção de saber. Para Hegel o método é também de suma importância

em seu sistema filosófico, mas a questão é deslocá-lo do princípio do saber, o que é um

equívoco gravíssimo (Oliveira Neto, 2017).

É precisamente nesse momento que ele apresenta outro caminho, que ele

denomina “método do desenvolvimento”. Aqui Hegel expõe sua dialética como sendo o

caminho da experiência da consciência. É justamente essa preocupação com o princípio

no qual se assenta o método que conduz Hegel a edificar sua metafísica dialética. Nesse

sentido, ele questiona a tentativa moderna de o sujeito se colocar apartado da verdade, e

mesmo assim considerar que seu discurso sobre ela fosse veraz.

Hegel afirma enfaticamente que os filósofos modernos deveriam desconfiar de

sua própria desconfiança, e reconhecer que é nela mesma que está o erro. A questão é de
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princípio onto-lógico (Oliveira Neto, 2017). Diferente dos modernos que tem o Eu

como princípio, Hegel parte não do Eu, mas do Absoluto. E o método não é dado de

antemão, mas ele aparece à consciência no fluxo da história, como figuras-de-espírito.

Hartmann (2004, p. 17), nesse sentido, entende que o processo dialético que

Hegel propõe é

ao mesmo tempo, lógico, ontológico e cronológico. Tudo o que acontece no
mundo tem não apenas um significado temporal, mas também lógico e ontológico.
O temporal não é senão um aspecto do eterno e de sua estrutura ontológica.

O absoluto indeterminado, que se mostra no movimento da história, é o

verdadeiro. “Só o absoluto é verdadeiro, ou só o verdadeiro é absoluto” (Hegel, 2011, p.

72). Ele é o que permite as determinações no processo de desenvolvimento da história.

Nesse princípio onto-lógico de Hegel, o que implica na inseparabilidade entre razão e

entendimento no início do saber, a consciência está desde o início imersa nesse

absoluto, na verdade. Não é algo que ela deve se achegar, mas é algo que já está

presente. Sendo assim, Hegel considera que o próprio saber é o objeto da obra, o que

não significa que ele seja o seu princípio, e se mostra no fluxo da história. O que aqui

está em questão é a análise do homem não como uma estrutura do pensamento ou

lógico, mas como efetividade, tema importantíssimo a algumas concepções psicológicas

científicas.

A proposta de Hegel é a de pensar em um método que possibilite conceber a

inseparabilidade entre o sujeito e o objeto. Este é o método do desenvolvimento. Tal

método parte do pressuposto da inseparabilidade entre consciência e o mundo. É

justamente aí que a noção de experiência se mostra fundamental.

A experiência, para Hegel, consiste em que a consciência exercite a si, tanto em

seu saber como em seu objeto, enquanto dele surge o novo objeto verdadeiro da

consciência (Hegel, 2011, p. 80). Essa questão do método, não pode ser demonstrada

por Hegel a não ser acompanhando o próprio desenvolvimento da consciência em seu

processo formativo. O método de Hegel, segundo Taylor (2014), é demonstrado ao

longo de toda a obra. Não é possível pinçar um único momento específico e apontar que

nele está presente sua elaboração acerca do método. Como Taylor argumenta, Hegel não
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pede que o leitor aceite sem provas sua argumentação, antes, o que ele quer é que ele

experiencie o próprio saber no desenvolvimento da obra.

Já há na consciência o padrão de medida e aquilo que deve ser testado. O

conceito e o objeto já estão presentes na consciência. Hegel afirma que a consciência “é

para si mesma seu conceito” (Hegel, 20011, p. 76) e que ela “fornece, em si mesma, sua

própria medida” (Hegel, 20011, p. 78). Desse modo, ele afirma ainda que “a consciência

se examina a si mesma” (Hegel, 2001, p. 79).

A consciência possui um caráter dual uma vez que ela tanto é consciência do

objeto, quanto consciência de si mesma em relação ao seu saber da verdade. O processo

do saber ocorre no interior da consciência. Por isso, sua medida e comparação é com ela

mesma. A separação entre consciência e objeto só ocorre em seu interior, e de modo

abstrato. Isso porque, nas palavras de Morin (2005, p. 43), o “mundo está no interior de

nossa mente, que está no interior do mundo. Sujeito e objeto nesse processo são

constitutivos um do outro”.

Tendo isso em mente, pode-se afirmar que qualquer alteração na consciência

causará uma mudança no objeto, e vice-versa. O em-si da coisa coincide com o que ela

é para a consciência. É por isso que Hegel afirma que o exame não é somente um exame

do saber, mas também um exame da consciência em geral. A filosofia não deve se ater

somente a um processo de investigação do sujeito, da consciência e de seus limites –

como quis Kant. Mas ela necessariamente percorre esse caminho em determinado

momento. O princípio epistemológico hegeliano é fundamental a algumas vertentes da

Psicologia científica, a qual não entendem a análise do humano de forma puramente

lógica e formal, mas existencial

A consciência representa o objeto na mesma medida em que se representa ao

representá-lo. Ao pensar o objeto ela também pensa a si mesma. Por isso, o método do

desenvolvimento exposto por Hegel não trata apenas de examinar o padrão de medida

externo à consciência, mas também o próprio movimento interior dela. Esse exame se

dá na consciência como um todo e não apenas em uma dimensão cognitiva isolada. Em

poucas palavras, a consciência deve examinar também a si mesma, e não somente a

coisa em questão. Trata-se de uma ciência da experiência da consciência.

A experiência pode ser compreendida, desse modo, como um movimento

dialético que a consciência desenvolve sobre si mesma. Ela possui o Em-si do objeto em
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seu interior, mas também possui o objeto para ela. A consciência é um ser-para-si desse

objeto, isso é, não a representação do objeto nele mesmo, mas de seu saber sobre o

objeto.

A grande questão é que o objeto não fica tal qual ele é na consciência, mas se

mostra como ele é para ela. Sendo assim, o objeto se altera no processo do saber. A

verdade sobre o objeto é que ele é para a consciência. Esse movimento que a

consciência exercita em si mesma, se movendo com o objeto e mudando enquanto este

muda, é a experiência.

A experiência consiste precisamente nessa mudança de olhar. O movimento

descrito na Fenomenologia do espírito, portanto, aponta para a alteração do olhar que

ocorre da consciência sobre si mesma. A mudança do olhar se dá também sobre o

objeto, ou seja, sobre o mundo todo. Experenciar, em Hegel, é o processo de mudar o

olhar, ou ainda olhar o mesmo por outro, ver na congruência interna à consciência do

em-si e do para-a-consciência (Oliveira Neto, 2017). Essa mudança do olhar se dá no

processo de desenvolvimento da consciência, no movimento histórico do saber.

Por toda a obra Fenomenologia do Espírito o que ocorre é um processo de

surgimento de um novo objeto e também de uma nova figura-de-espírito. Há um diálogo

entre uma consciência inicialmente natural – um sadio senso comum – e outra

consciência filosófica. Isso que se apresenta à consciência é o que se torna saber dela

sobre o objeto, e disso surge um novo objeto e uma nova figura na consciência. A

consciência e o sujeito em Hegel nunca são estáticos.

Há na Fenomenologia do Espírito um diálogo entre estas consciências. Para

Hegel, o conhecimento é desenvolvido na experiência. Ambas as consciências estão no

desenvolvimento dentro da história. Enquanto uma delas já percorreu estes estágios de

formação, a outra se encontra em um estágio de um sadio senso comum que está

disposto ao saber. Mesmo assim, ambas estão continuamente no processo do saber. A

consciência filosófica não possui um saber fechado e acabado, mas está também

inserida no processo dinâmico do saber.

Esse diálogo entre essas consciências parte de um pressuposto, a saber, que elas

não se encontram separadas umas das outras, mas ambas estão imersas nesse absoluto

que é indeterminado. O princípio é o movimento que permite a experiência. Elas já
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estão imersas no saber. “A filosofia necessita de uma mediação, a experiência seria essa

mediação na consciência entre o conceito e seu objeto” (Barbosa, 2010, p. 23).

Esse movimento ocorre de tal modo que ambas as consciências se encontram em

um movimento da experiência. Como Hegel argumenta, o caminho da experiência da

consciência já é ciência ele mesmo (Hegel, 2011, p. 81). O conteúdo dessa ciência é

essa mesma experiência ou a própria experiência da consciência.

Assim, – diferente de Kant e dos filósofos da Modernidade – o método de Hegel,

na obra Fenomenologia, surge no próprio desenvolvimento relacional entre as

consciências, o que é muito relevante a algumas Psicologias científicas. O método

proposto por ele incide em uma metodologia que não pressupõe nada de antemão em

termos de saber. Não se pode antever nada antes do próprio processo cognoscente. O

movimento do saber, portanto, se desenvolve de modo que a consciência natural vai

expondo a forma como ela concebe o saber para que, com ela, a consciência filosófica

possa auxiliá-la a percorrer o caminho, também se enriquecendo no processo.

3.3 O sujeito com história: uma concepção dialética da subjetividade humana

A filosofia de Hegel, nesse sentido, pode parecer um tanto paradoxal: o Absoluto

já está presente desde o início do saber, e se é assim, se faria desnecessário se

movimentar para alcançar o saber. Em outros termos, se o fim já está no início, o

caminho se faz desnecessário. Apesar disso, Hegel argumenta no Prefácio da

Fenomenologia do espírito que o processo se dá exatamente desse modo. Se não se

parte do absoluto, é impossível chegar a ele no final. O fim, de fato, já está no começo.

O fim nada mais é do que o começo desenvolvido. E o começo nada mais é do que o

fim não desenvolvido, como acima foi expresso. O que muda no processo é a própria

consciência que mediante seu movimento pelas figuras-de-espírito vai suprassumindo

seu saber e se enriquecendo.

Salvadori (2010, p. 195), sobre a filosofia de Hegel, entende que

As grandes concepções de verdade anteriores a Hegel são dualistas. Por exemplo,
conforme Kant, se a realidade numênica é incognoscível e apenas se conhece os
fenômenos, então a verdade não é a adequação do pensamento ao real. O sujeito
kantiano não é substancial, mas transcendental. Hegel não é dualista como a
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maioria dos filósofos anteriores a ele. Se nas filosofias anteriores a verdade é obra
do entendimento, em Hegel é tarefa da razão. A verdade é o todo. A sua visão é
relacional, verdade como totalidade orgânica, como processo, ou seja, a verdade se
constitui progressivamente e o absoluto se conhece dinamicamente. A razão supera
o entendimento e a intuição sensível, pois são unilaterais, a parciais e a
incapacidade de uma visão relacional.

Hegel afirma que uma introdução à ciência já é ciência. Como é possível negar

uma introdução ao saber e ao mesmo tempo afirmá-la? Para solucionar esse aparente

problema é que ele se vale do termo suprassunção. Nesse sentido, a Introdução da

Fenomenologia do Espírito faz a sua própria suprassunção. Ela ao mesmo tempo em

que se nega, conserva elementos importantes nesse processo e conduz a consciência a

um momento mais enriquecido do saber. Quando se inicia a introdução ela já introduz

na consciência um elemento do saber (Oliveira Neto, 2017).

É precisamente por esse processo que o filósofo afirma que se um elemento da

ciência já não estivesse presente desde o início do processo não se conseguiria chegar a

ele no fim. O método não pressupõe a separação inicial entre o eu-pensante e o mundo

sensível, como pretendem os modernos. Antes, ele propõe a imbricação fundamental

entre eles. O método do desenvolvimento, sua dialética histórica, surge como

desenvolvimento da consciência no fluxo da história. Há assim uma inseparabilidade

entre a consciência e o mundo.

A experiência do saber se dá na consciência, e ela está imbricada com o mundo.

A experiência é o que permite à consciência se enriquecer e traduzir o mundo. Tal

processo só se realiza mediante a alteridade. E aqui temos o principal ponto de

contribuição de Hegel à Psicologia. Tudo aquilo propriamente humano, segundo ele, se

dá na relação com os outros. A consciência só é tal como ela é mediante a presença de

um Outro em seu processo formativo34.

A experiência mediante a alteridade é o que permite à consciência ressurgir

como nova a cada instante. O saber está sempre se enriquecendo, elevando-se de um

estágio inferior do saber a um estágio mais desenvolvido do que aquele no qual ela se

encontrava anteriormente. O método hegeliano é diferente do dos modernos, e nele não

há algo que se coloca entre o sujeito que conhece e o objeto que se investiga. Antes, o

34 Hegel emprega duas palavras à categoria formação: Bildung e Formierung. Enquanto a primeira se
refere à formação intelectual, a segunda é referente à formação que envolve matéria.
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método de Hegel parte da imbricação destes dois elementos. É isso que permite a

consciência – que inicialmente se atém a um saber particular e imediato – ascender ao

conhecimento, de forma mediata e universal. Ela, assim, pode se elevar da

particularidade do seu eu e ascender à absolutez da cultura.

Precisamente pelo fato de Hegel ter desenvolvido uma importante filosofia

relacional, a questão da alteridade em seu pensamento é de significativa relevância à

Psicologia. O desenvolvimento hegeliano do problema do Outro surge na figuração

Consciência-de-si35, secção subsequente à Consciência, primeiro momento estrutural da

obra Fenomenologia do espírito.

Nesse momento da obra há uma consciência-de-si que está fechada em si mesma, e

que se vê como independente. Mas conforme o movimento do texto se desenrola, outra

consciência-de-si emerge na mesma situação. Nas palavras de Santos (1993, p81) se o

que há são duas consciências aparentemente independentes, essa “dupla independência

é imediatamente o contrário de si mesma". Porém, nesse momento isso ainda não é

evidente para tais consciências. De acordo com Bavaresco (2003), o que elas veem até

então e concebem como sendo sua verdade é tão somente o "Eu=Eu", que é uma

verdade abstrata, uma idealidade pura. Esse Eu se vê como estando oposto ao mundo

externo, e isso impede a verdadeira mediação. Apesar disso, no processo que se

desenrolará na dialética hegeliana, esse momento se tornará um grande espelho pelo

qual a consciência poderá descobrir-se a si mesma.

De acordo com Hegel, esse Eu é definido como sendo negatividade

(negätivitat)36, isto é, ele é entendido como algo que tem a capacidade de mover-se e ir

além de si mesmo, recriando-se. A categoria “negativa” (Negativ) na obra de Hegel não

significa valoração, mas simplesmente anúncio de dois outros diferentes. Negar para ele

é, antes de tudo, admitir o outro. Sendo assim, o reconhecimento de si passa, inicial e

necessariamente, pela presença do Outro. Diferente do mundo animal, o mundo humano

não se realiza plenamente sem o reconhecimento do e pelo Outro37. Para Hegel, em

37 Observe que o termo “outro” aparece ora com inicial minúscula, ora maiúscula. Trata-se de uma
exposição teórica. Quando o outro aparece com a inicial minúscula isso significa que a referência se faz a
um outro determinado e oposto ao primeiro. Quando se emprega a palavra Outro, portanto com inicial
maiúscula a referência se faz a um Outro enquanto alteridade.

36 Vale ressaltar que a palavra Negativ, em alemão, implica em uma negação não valorativa. Já a palavra
Verneinung, implica em uma negação com sentido valorativo.

35 No alemão Selbstbewusstsein. O termo pode ser traduzido tanto por "consciência-de-si" como por
"autoconsciência". Optou-se pelo primeiro termo por ter sido utilizado por Paulo Meneses em sua
tradução da obra Fenomenologia do Espírito para o português.
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termos políticos, a vida ética só é possível pelo reconhecimento mútuo. Esse

reconhecimento só se faz possível pela mediação do desejo (Wu, 2007).

O desejo de acordo com Hegel é um aspecto essencialmente humano, que o

distancia de um modo de ser puramente biológico e animal. Não se trata de mero dado

da natureza, antes, ele pressupõe precisamente a transformação desse algo que está

somente dado como natural. Roberto Wu (2007), relembrando Kojève (2002), diz que o

desejo é o elemento que possibilita a ação legitimamente humana no pensamento de

Hegel. O filósofo, com essa concepção, promove a alteração do viés natural, expresso –

como síntese – pela filosofia crítica ao enfoque histórico e dialético. Segundo essa nova

concepção, a consciência é entendida como sendo fundamentalmente relacional, e seu

reconhecimento só é possível através da alteridade.

A dialética da Dominação e Servidão (Herrschaft und Knechtschaft)38, aparece

nesse momento da obra como um dos momentos decisivos de formação da consciência.

Tal figura, na concepção de Santos (1993), possui um caráter alegórico e pode repetir-se

muitas vezes. Não há, para ele, um único momento na história na qual possamos apontar

o dedo e identificar tal figura. Antes, o que ocorre é que essa figura diz da busca da

verdade da certeza de si mesmo e de seu reconhecimento. Lima Vaz (1981) considera

essa dialética da dominação e servidão uma parábola. Assim, ele entende que aqui

anuncia-se que a possibilidade de reconhecimento, e que a formação da consciência é

intersubjetiva. Hegel supõe a alteridade que, com seu desejo de reconhecimento, busca a

si mesma de forma relacional.

Diferente da concepção cartesiana que concebe a certeza de si, ou seja, a verdade

de sua existência como sendo "tão sólida e tão correta que nem as mais extravagantes

suposições dos céticos não seriam capazes de lhe causar abalo" (Descartes, 1999a, p.

62), Hegel é por excelência um filósofo da mediação (Santos, 1993; Costa, 2004). Se

para Descartes tudo, menos o eu, é posto em dúvida, em Hegel o princípio não se

encontra na dúvida, mas no desespero (Hegel, 2011, p. 74), o que significa uma crítica à

forma de como se conceber a filosofia.

Não se trata simplesmente de considerar a filosofia pelo viés lógico-formal ou

reduzindo-a ao conhecimento – feito próprio das filosofias modernas. O que Hegel

propõe é, para além do conhecimento, uma filosofia pautada no reconhecimento. Ao

38 Popularmente conhecida como dialética do Senhor e Escravo.
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operar a conversão de teoria do conhecimento em filosofia da história, o que Hegel tem

em mente é exatamente a questão do reconhecimento. O reconhecimento e a certeza de

si mesmo autênticos só aparecem mediante a alteridade. Nas palavras de Hegel: "A

consciência-de-si só é em-si e para-si enquanto é em-si e para si para uma outra

consciência-de-si; ou seja, ela só é na medida que é um ser reconhecido" (2011, p. 142).

A capacidade de dizer eu sou (Ich bin) é resultado do encontro recíproco de sujeitos

igualmente reflexivos. A intersubjetividade – e consequentemente a alteridade – é um

momento essencial no processo de desenvolvimento da consciência (Sousa, 2007).

Afirma Hegel (2011, p. 142)

É uma consciência-de-si para uma consciência-de-si. E somente assim ela é, de
fato: pois só assim vem-a-ser para ela a unidade de si mesma em seu ser-outro. O
Eu, que é objeto de seu conceito, não é de fato objeto. Porém o objeto do desejo e
só independente por ser a substância universal indestrutível, a fluida essência
igual-a-si-mesma. Quando a consciência-de-si é o objeto, é tanto Eu quanto objeto.
Para nós, portanto, já está presente o conceito do espírito. Para a consciência, o
que vem-a-ser mais adiante, é a experiência do que é esse espírito: essa substância
absoluta que na perfeita liberdade e independência de sua oposição - a saber, das
diversas consciências-de-si para si essentes - é a unidade das mesmas: Eu, que é
Nós, Nós que é Eu.

O princípio imanente nesse processo de reconhecimento e de alcançar a certeza

de si é a dialética. Cirne-Lima (2015) entende que na dialética há inicialmente a

oposição entre elementos contrários, que, posteriormente, se relacionam em uma síntese

superior e enriquecida que engloba estes dois elementos. É através da dialética que

Hegel entende que a consciência garante a passagem dessa identidade imediata consigo

mesmo à identidade reconhecida, essa concepção de identidade via reconhecimento que

já contém em si a diferença suprassumida. É uma identidade "(re)conquistada na

mediação" (Santos, 1993, p. 86).

Durante o desenvolvimento da dialética da Servidão e Dominação, a

consciência-de-si se dá conta do importante fato de que sua relação com esse outro não

pode ser puramente negativa, uma vez que ao se manter assim, a suprassunção é

inviabilizada. A essência do desejo puro é um seu ser-Outro, e com esse movimento isso

se torna uma verdade para a consciência-de-si. Nada consegue satisfazer a inquietude

desse desejo senão um outro Eu (Meneses, 2011). Esse Outro, tido como objeto, é
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independente, é consciência. Desse modo, vemos que a "consciência-de-si só alcança

sua satisfação em outra consciência-de-si" (Hegel, 2011, p. 141).

Entender isso, mediante a concepção de Taylor (2005, p. 29), é de crucial

importância, pois essa noção de dialética hegeliana39 é "filosoficamente importante por

si mesma, ou seja, enquanto uma concepção de sujeito humano que rompe com o

dualismo que se torna preponderante na filosofia a partir de Descartes". Ao se ter isso

em mente vê-se que a teoria do sujeito hegeliana é radicalmente antidualista. Aqui a

consciência passa a ser entendida como um feixe de relações. Por sua vez, o dualismo

cartesiano e kantiano vê o sujeito como um centro de consciência imaterial que percebe

o mundo e a si mesmo. Ele é algo abstrato e heterogêneo ao mundo material, distinto

inclusive de seu próprio corpo.

No pensamento dialético de Hegel, o ser humano é concebido como sendo uma

unidade funcional, e não meramente concatenação de partes. Ele não deve e nem pode

ser entendido como uma subjetividade abstrata, um Eu penso puro. O que se tem aqui é

um sujeito situado na história. Lima Vaz (1992, p. 13) ao discorrer sobre isso afirma que

Convém observar inicialmente que, ao caracterizarmos o homem como ser situado,
é a totalidade do seu ser que nos referimos. O mundo exterior do corpo próprio, o
mundo interior do psiquismo, e a identidade dialética do exterior e interior no
espírito constituem uma totalidade estrutural e é essa totalidade que define o
homem como ser situado ou que circunscreve o espaço intencional da sua presença
ao ser.

Não só o sujeito é dinâmico e histórico, mas a própria realidade deixa de ser

entendida como um todo harmonioso. Ela passa a ser vista por Hegel como um sistema

marcado por contradições internas que a estrutura e a transforma. Morin (2003, p.

29-38) afirma que nessa concepção dialética da realidade, a ruptura, a insuficiência e a

indeterminação estão sempre presentes. O desenvolvimento não para. Se uma síntese

suprema ocorresse, restaria apenas a morte. Ao invés disso, ele entende que muito mais

39 “O procedimento dialético não é um procedimento formal no qual uma forma lógica é aplicada a um
conteúdo que lhe é exterior. Ele traduz a lógica intrínseca do conteúdo, o dinamismo de usa própria
inteligibilidade. Eis por que o método dialético parte do conteúdo inteligível mais elementar, ou seja, a
afirmação “alguma coisa é” e tem início com a suprassunção, por meio do argumento de retorsão”. (Lima
Vaz, 2002, p. 158)
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do que uma síntese suprema, o elemento fundamental da dialética é a suprassunção. A

realidade é ambivalente e tudo possui um potencial regressivo ou progressivo.

Nesse entendimento fica patente que a psicologia não pode conceber nossa

consciência-de-si – em termos hegelianos –, como uma consciência isolada do mundo –

como a psicologia tradicional o fez. O que importa observar é que ela, antes, emerge das

interações sociais e históricas. Far (2013) comentando o trabalho de Marková coloca

que a nossa consciência dos outros é um pré-requisito essencial à nossa consciência de

nós mesmos. Desse modo é possível e necessário afirmar que a consciência humana é

uma consciência de si em relação aos outros. Ela é inerente ao processo social. A noção

de self deve ser concebida como resultado de processo, e não meramente algo já

imediatamente dado.

Ciampa (2011, p. 68) entende que o ser humano é dotado de uma substância que

não está presente completamente em cada membro individual da espécie, mas que

mesmo assim torna humanos cada um destes participantes dessa mesma substância que

“se realiza como história e como sociedade, nunca como indivíduo isolado, sempre

como humanidade”.

O ser humano é ao mesmo tempo histórico e social. Seu existir não é garantido

aprioristicamente. A existência humana não se trata de algo puramente natural, mas é

mais do que isso. Trata-se de, para Hegel, uma existência histórica. Não é possível ao

homem deixar de ser social e histórico. Deixando de sê-lo, ele deixaria de ser humano.

Com isso, não se supõe que ele deixe de ser um animal. Isso é impossível, uma vez que

está submetido a uma natureza orgânica. O que o homem é, em poucas palavras, é um

animal que é histórico e social. Ele possui um corpo, e esse corpo está dialeticamente

relacionado com sua condição de ser histórico e social.

Essa "corporalidade é a mediação irrecusável das relações dos seres humanos

entre si e dos seres humanos com o mundo" (Oliveira, 2012, p. 178). O que somos

enquanto humanos é agentes corporificados que vivemos em condições dialógicas.

Habitamos o tempo de uma maneira fundamentalmente humana, de tal modo que damos

sentido à nossa vida como uma história que liga o passado do qual viemos a nossos

projetos futuros. Somos agentes teleológicos (Taylor, 2000).

O sujeito de acordo com Taylor (1977) é necessariamente corporificado.

Portanto, para Hegel, qualquer mudança deve ser mediada por uma mudança em sua
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materialidade. Em reais termos históricos, portanto, o crescimento do pensamento

humano é acompanhado do desenvolvimento de suas formas de vida, que é o que

chamamos civilização.

Lehninger citado por Codo (2011, p. 48), apresenta a noção de que “os

organismos vivos são sistemas abertos, pois trocam tanto energia como matéria com seu

meio ambiente e, ao fazerem isso, transformam ambos”. Com isso, fica patente que a

estruturação de um organismo vivo se dá por uma dupla relação com seu meio

ambiente: há ao mesmo tempo a transformação da natureza pelo organismo e a

transformação do organismo por essa natureza que o abriga e o constitui.

O mental, como entendido por Maturana e Varela (2011, p. 256) “não é algo que

está dentro do meu crânio. Não é um fluido do meu cérebro: a consciência e o mental

pertencem ao domínio do acoplamento social, e é nele que ocorre a sua dinâmica”. É

precisamente por isso que a Psicologia não deve ter o objetivo de compreender o meio

que circunda o ser humano como sendo tão somente uma variável interveniente em seu

comportamento – como se dá nas teorias de base individualista. Este modelo visa

eliminar a influência do ambiente, tentando apreender uma suposta consciência pura ou

um comportamento natural e básico. Já nessa concepção dialética e histórica, ao

contrário, a Psicologia pode compreender os seres humanos em seu meio natural,

histórico e social. É importante ter a clareza que tais elementos são co-constitutivos um

do outro (Codo, 2011).

Fazemo-nos humanos em uma "rede de relações entre sujeitos (relações

interpessoais e institucionais), isso significa dizer que essas relações constituem seu ser"

(Oliveira, 2012, p. 254). Tão relações são precisamente o que fazem possível a

conquista disso que chamamos de humanidade do sujeito. As relações intersubjetivas e

históricas dos sujeitos são a mediação necessária que possibilita a formação

propriamente humana. Há um caráter necessariamente relacional no ser humano que não

pode e não deve ser descartado nas análises da Psicologia. É esse olhar que Hegel

permite com seu pensamento.

Morin (2005), nesse caudal teórico, afirma que ao entender as unidades vivas

como sistemas abertos, deve-se que as leis de organização da vida não são a de

equilíbrio estático, como tradicionalmente se supôs. Antes, importa encará-las pela

noção de um desequilíbrio que é compensado pelo dinamismo das contradições
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inerentes à realidade. Com essa concepção de seres vivos como unidades abertas, é

possível aceitar que a inteligibilidade desse sistema não deve se encontrar apenas no

próprio organismo, mas em suas relações com o meio ambiente, e que essa relação não

é de simples dependência, mas lhe é constitutiva e fundamental.

O gérmen desse pensamento está na noção de dialética hegeliana. Para Morin

(2005, p. 33) a dialética introduz "a contradição e a transformação no coração da

identidade" (Morin, 2005, p. 33). O sujeito emerge ao mesmo tempo que o mundo. Ele é

o produto de um processo que se desenvolve através de diversas etapas. Esse

ecossistema do qual o sujeito faz parte é, ao mesmo tempo, por ele transformado

mediante sua atividade. Sendo assim, em certo sentido

o mundo está no interior de nossa mente, que está no interior do mundo. Sujeito e
objeto nesse processo são constitutivos um do outro. Mas isso não resulta numa
via unificadora e harmoniosa. Não podemos escapar de um princípio de incerteza
(Morin. 2005, p. 43).

A vantagem desse enfoque apresentado por Hegel é que, ao conceber de forma

aberta a relação sujeito-objeto, tem-se a noção de um mundo aberto e relacional. A

compreensão do sujeito e do mundo deve se dar considerando os objetos em relação ao

seu ecossistema. O sujeito e o objeto, assim, integram-se um ao outro nesse

metassistema.

Silvia Lane (2011, p. 19) a partir dessa concepção dialética de sujeito afirma que

"toda a psicologia é social". Isso não deve ser entendido como uma tentativa de redução

de todas as áreas da Psicologia à Psicologia Social. Antes, pelo contrário, o objetivo

com essa afirmação é que, com essa compreensão, cada área assuma dentro de sua

especificidade, o caráter histórico e social do ser humano.

Tal compreensão não é de modo algum recente, mas, já a observamos nos

escritos de Freud (2011, p. 11), por exemplo, já na década de 1920 afirmava que

A oposição entre psicologia individual e psicologia social ou das massas,
que à primeira vista pode parecer muito significativa, perde boa parte de
sua agudeza se a examinamos mais detidamente. É certo que a psicologia
individual se dirige ao ser humano particular, investigando os caminhos
pelos quais ele busca obter a satisfação de seus impulsos instintuais, mas
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ela raramente, apenas em condições excepcionais, pode abstrair das
relações deste ser particular com os outros indivíduos. Na vida psíquica do
ser individual, o Outro é via de regra considerado enquanto modelo,
objeto, auxiliador e adversário, e portanto a psicologia individual é
também, desde o início, psicologia social, num sentido ampliado, mas
inteiramente justificado.

Mesmo em contextos onde o individualismo foi mais disseminado, vemos o

florescimento de visões semelhantes a essa. Um exemplo disso é a teoria social

cognitiva de Albert Bandura, nos Estados Unidos. Ele “rejeita a visão dualista da

relação entre self e sociedade, e entre estrutura social e agência pessoal”. Segundo ele,

os seres humanos são “altamente interdependentes” (1997, p. viii). A humanidade

crescentemente adapta seu meio a si mesmos, ao invés de – como propõe algumas

teorias – somente se adaptarem ao ambiente. A influência entre micro eventos e macro

eventos emergentes opera tanto de modo ascendente quanto descendente. Portanto,

Bandura entende que isso implica em um “não-reducionismo ontológico de eventos

complexos” (1997, p. 4) a eventos mais simples.

Ele, rejeita uma visão dualista do self. A pessoa não é transformada de um

agente para um objeto, como a visão dualista do self. Na teoria social cognitiva, o self

não é dividido entre objeto e agente, ao invés disso, eles são ao mesmo tempo agentes e

objetos. Pessoas não são somente “mecanismos cerebrais orquestrados por eventos

ambientais”. (1997, p. 5). Segundo ele, o fato de que a cognição é uma ocorrência

cerebral não quer dizer que as leis expressando relações humanas nas teorias

psicológicas podem ser reduzidas àquelas da teoria neurofisiológica.

Fatores pessoais internos na forma de eventos cognitivos, afetivos e biológicos,

além de eventos comportamentais, ambientais e culturais interagem uns com os outros e

influenciam uns aos outros de modo bidirecional. Obviamente isso não quer dizer que

eles exercem igual influência uns sobre os outros, mas que não podem jamais serem

reduzidos uns aos outros.

Não se pode conceber uma “dicotomia entre uma estrutura social desincorporada

e uma agência pessoal descontextualizada” (Bandura, 1997, p. 6), antes, o que se deve

compreender é uma interrelação dinâmica entre essas questões. Desse modo, o eu é

compreendido como sendo socialmente construído, mas, ao mesmo tempo,

reconhece-se que eles também são parcialmente contribuintes para o que eles se tornam
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e fazem. Não se trata de simplesmente compreender o eu como um produto passivo do

meio e de suas relações sociais, mas de vê-lo operando generativamente e

proativamente, ao invés de somente reativamente no processo de sua formação.

Nesse sentido, a liberdade do sujeito não é vista em contradição ao

determinismo. Quando vistos por uma perspectiva mais ampla, não há

incompatibilidade entre estes dois termos. “liberdade não é concebida negativamente

como isenção de influência social ou restrições situacionais. Ao invés disso, é definida

positivamente como o exercício da auto influência para trazer os resultados desejados”

(Bandura, 1997, p. 7) a determinado evento.

Dada a influência recíproca entre as pessoas e seu ambiente, o determinismo não

simplesmente implica em uma visão fatalista de que elas são peões de forças externas.

Essa visão de uma causação mútua provê uma visão de que se têm certo controle sobre

as próprias ações. Essa análise sociocognitiva da causação recíproca “não convida a

uma regressão infinita de causas, porque os indivíduos originam ações de suas

experiências e reflexões, ao invés de meramente submeterem-se a comportamentos

como implantes do passado” (1997, p. 8)

Considerando isso, Bandura entende que o maior problema com visões como as

de Skinner – de que o comportamento é completamente moldado e controlado por

contingências ambientais – é que ele retrata a causalidade de mão dupla como um

controle de mão única do ambiente. E isso reduz significativamente a complexidade da

experiencia humana, além de parecer autocontraditório.

Em suas próprias palavras,

Skinner passou muita da parte final de sua carreira promovendo, com
seriedade missionária, a tecnologia operante como um remédio para a
doença do mundo. Mesmo as aplicações modestas do condicionamento
operante ficaram aquém de suas reivindicações. [...] Um determinista
ambiental incitando pessoas a mudarem seus ambientes é divertidamente
auto contraditório, porque contradiz a premissa básica da doutrina do
ambientalismo. Se os seres humanos fossem, de fato, capazes de agirem
como agentes causais, eles poderiam descrever as mudanças que eles estão
passando como respostas aos ditados do seu ambiente. [...] Eles podem ser
condutores”. (Bandura, 1997, p. 9)
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Em outras palavras, a relação entre indivíduos e seu ambiente social é

reciprocamente determinada, e não independente. Eles se criam mutuamente.

Sendo assim, nessa concepção subjetividade aqui apresentada, o sujeito não pode

ser entendido como estando separado da realidade. Antes, ele só se torna autoconsciente

mediante um desenvolvimento histórico que se dá em relação aos outros e com o

mundo. Esse modelo teórico de se conceber as relações humanas inaugurado por Hegel

é entendido por Farr (2013) como sendo uma alternativa que é muito mais social e

relacional às Psicologias tradicionais. Nesse modelo, ao invés do tradicional dualismo

self-outro das teorias de base individualista, o self é considerado em relação ao outro.

Temos – ao invés de uma dicotomia entre o indivíduo e cultura – uma relação entre eles.

Tais elementos se relacionam dialeticamente na história, formando-se e

transformando-se mutuamente nesse processo.

O sujeito não é tido como uma razão autônoma a partir do qual a realidade se

constitui. Muito menos é um organismo meramente respondente ao ambiente. O homem

nunca é sujeito puro, sem história. Sua situação originária é a de uma inserção em um

contexto histórico intersubjetivo (Oliveira, 2012). Portanto, sem considerar as relações

entre as pessoas, as instituições e a sociedade como um produto histórico, somos

levados a aceitar tais elementos como coisas puramente dadas, compreendendo isso

como algo inerente à natureza humana (Lane, 2011). Foi esse o equívoco da concepção

tradicional na Psicologia. Essa ideologia acabou e acaba até hoje por legitimar a

situação social de desigualdade como algo natural e imutável (Figueiredo, 1996).
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Considerações Finais

A partir de todas as mudanças ocorridas nos séculos anteriores, o estado do

século XIX é tal que se torna possível a pergunta sobre o homem. Foucault entende que

o pensamento ocidental do início da Modernidade até este século inverteu a metafísica

da representação ou do infinito, própria desse período, para a metafísica da vida ou da

analítica da finitude. Em tal episteme, o homem se reapropriou de si mesmo e agora

aparece como um acontecimento (Gomes Neto & Macedo, 2019, p. 55).

O homem, nesse período, efetua um duplo deslocamento: em si mesmo, se

colocando como objeto de uma ciência, e enquanto sujeito de ciência. Isso cria a

oscilação clássica das ciências humanas, de acordo com Japiassu (1983, p. 15), a saber,

a oscilação entre uma teoria do sujeito da ciência e a tentativa da construção de um

objeto antropológico.

Como argumentado no primeiro capítulo, vemos que Jacob (1983) constata que

após a segunda metade do século XVIII, o olhar teórico adotado deixa de ser o olhar

para a superfície e representacional, e se volta para a profundidade. A preocupação é

deslocada do visível dos órgãos para o invisível das funções dos órgãos (Jacob, 1983, p.

81). Enquanto no período da Renascença todas as coisas se encontravam relacionadas a

tudo, como uma rede na qual cada ser vivo se encontrava ligado a outro, formando

assim um reino cósmico, na época da representação a concepção mecanicista assumia

preponderância conforme concebia o homem como sendo uma máquina. Já no século

XIX, a elaboração da Teoria da Evolução por Charles Darwin (1802-1882) acaba por

destronar essa pretensa fixidez da imagem do homem que até então era concebida.

Conforme o conhecimento na Modernidade mudou, isso contribuiu para uma

nova concepção de subjetividade. Há uma cisão instaurada entre o sujeito cognoscente e

o objeto a ser conhecido no processo do saber. Como visto, este processo é de

fundamental importância para que a noção moderna de subjetividade comece a ser

gestada e, posteriormente, a Psicologia enquanto uma ciência possa emergir.

Tanto Descartes quanto Hume, com suas respectivas elaborações, contribuem

para a construção simbólica dessa nova noção de subjetividade. Descartes contribuiu ao

lançar uma visão substancial do eu, como uma “coisa pensante”. Hume, por sua vez, dá

sua contribuição ao lançar sua crítica a essa substancialização, propondo uma existência
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puramente imaginária desse eu, bem como depositando nos sentidos a caracterização da

subjetividade humana.

Com isso as portas se abrem para outro estatuto do saber que vai se

estabelecendo ao longo do século XIX, a saber, o olhar de profundidade. O ser vivo,

nessa concepção, não se mostra mais como sendo somente uma máquina que mantém o

funcionamento de seu corpo, antes, sua estrutura é mantida pela unicidade da vida. Nas

palavras de Ternes (1998, p. 142), os saberes empíricos se abrem somente na virada

para o século XIX, quando ocorre o esgotamento do cogito.

O filósofo Kant é de enorme relevância para que se perceba a inversão no

estatuto do conhecimento que ocorre da Modernidade à Contemporaneidade. A ênfase

dada ao aspecto lógico formal de sua obra conduz a investigação científica a partir de

então a um novo rumo. Sua teoria, paradoxalmente, ao mesmo tempo em que abre a

possibilidade para um novo modo de investigação crítico, possibilita uma radicalização

da forma tradicional de se conceber a ciência.

Kant, ao considerar que o mundo numênico é incognoscível – e nele se encontra

a alma, objeto de estudo da psicologia, segundo Kant –, atesta a impossibilidade da

psicologia prática. No entanto, ao fundamentar que o conhecimento advém da relação

entre o sujeito – pela sensibilidade e entendimento –, Kant possibilita a psicologia

prática. De forma que Kant impossibilita e possibilita a psicologia prática. Esta, por sua

vez, é garantida pelo acordo entre as diversas sensibilidades, estabelecendo um

esquematismo da imaginação, pelo entendimento, o que possibilitou o surgimento das

diversas vertentes psicológicas científicas, no século XIX.

Com a filosofia crítica, o olhar se altera de causa a fenômeno. O conhecimento

encontra a sua possibilidade não no âmbito da verdade, mas no da validade, a partir das

intuições, no campo sensível, mediante a análise dos fenômenos. Sendo assim, Foucault

entende que estão abertas as portas para aquilo que ele denomina novas empiricidades.

Foucault (2000, p. 107) nos explica o seu esforço de dar uma resposta empírica e crítica

a partir de conhecimentos que expressassem a episteme que sustenta o conjunto de

saberes pelos quais o homem fala, vive e trabalha.

É precisamente a partir desse novo viés lógico formal kantiano que é

apresentado nesse segundo capítulo que se faz possível entender que a partir do século

XIX tornou-se “totalmente impróprio descrever o funcionamento dos seres organizados
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em termos de gravidade, de afinidade e de movimento” (Jacob, 1983, p. 97). Algo mais

se fazia necessário, e esse algo mais pode ser concebido como uma força, a vida. Essa

vida não se sujeita mais à representação de suas propriedades e de suas funções. Com

esse entendimento, Foucault (1985, p. 333) afirma que a “modernidade começa quando

o ser humano começa a existir no interior de seu organismo”.

O homem é visto, agora, tanto como sujeito quanto como objeto. Ele pensa a si

mesmo, mas não mais do modo como fora concebido na era da representação.

Precisamente nesse ponto é que Foucault concebe a relevância do pensamento kantiano

no fomento do cenário do nascimento das novas empiricidades, especificamente a

psicologia e a sociologia. Ao distinguir o que é da ordem fenomênica daquilo que é da

ordem numênica, Kant possibilita a abertura de um espaço onde olhar fenomênico pode

assumir relevância significativa. O conhecimento deixa de vez de ser concebido em

termos metafísicos e passa a se dar pelo viés da sensibilidade e do entendimento. Nesse

emergir de uma nova episteme, o homem aparece como objeto de investigação, no qual

ele mesmo é o sujeito.

Na passagem do século XVIII ao XIX inaugura-se uma nova episteme na
qual ocorre o retorno à indagação ao modo de ser do homem, a análise
desse modo de ser (Foucault, 1983, p. 351), não mais o homem de outrora,
da representação, aquele que poderia localizar-se em um tempo como
sucessão linear. O homem aparece no âmbito do ser cujo pensamento
resguarda o lugar empírico, ao mesmo tempo em que ele não se encontra,
um lugar presente, mas vazio, presente-ausente, um
empírico-transcendente. O homem está aí, é determinado, mas na medida
em que ele sempre se escapa; é um pensamento sobre o ser do homem no
impensado, sempre fugido (Gomes Neto & Macedo, 2019, p. 58).

Nesse contexto, as Ciências Humanas e a própria Psicologia nascem com a

preocupação com o modo de ser do homem, na medida em que ele é essa positividade

no elemento das coisas empíricas. Na definição de Japiassu (1983, p. 14) “as ciências

humanas seriam as disciplinas que tem por objeto de investigação as diversas atividades

humanas, enquanto estas implicam relações dos homens entre si e com as coisas, bem

como as obras, as instituições e as relações que daí resultam”.

Foucault (1983, p. 367) afirma que o homem é visto como sendo

“indefinidamente tramado com o impensado”, e é precisamente isso que permite às
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ciências humanas sua singularidade. O objeto das Ciências Humanas não é mais o

homem enquanto uma ideia metafísica essencialista ou não é mais o ser do homem que

importa, mas, antes, é o homem de linguagem, aquele que do interior da linguagem está

imerso na própria teia da linguagem. O homem surge no século XIX como objeto e

sujeito de sua própria investigação. Há um deslocamento acerca da investigação do seu

ser, para seu agir e viver ou a inversão da investigação do ser do homem, a sua alma,

para o modo de ser do homem, o seu comportamento.

Especificamente na Psicologia tradicional isso se faz evidente. E, para muitos,

pode parecer estranho e escandaloso o fato de a Psicologia ser um campo tão amplo e

fragmentado, ocupado por práticas diversas e diferenciadas que podem ser agrupadas

em uma mesma disciplina. Colocando em questão a tentativa de unidade teórica e

metodológica da Psicologia, Japiassu (1983, p. 23) questiona o que permite afirmar que

pertence ao domínio da Psicologia.

atividades tão diversas quanto, por exemplo, a interpretação de um sonho
e a medida do grau de inteligência de um adulto ou de uma criança? O que
nos permite dizer que os processos pelos quais um rato, em determinado
número de tentativas sucessivas, consegue aprender uma trajetória
arbitrária ou manipular um aparelho fornecendo alimento quando se
acende uma luz, e os processos pelos quais a justificação dos erros
sistemáticos de uma criança de seis anos num problema que, aos sete será
imediatamente solucionado, sejam processos da mesma disciplina
científica?

Segundo ele, “afirmar que estes e outros empreendimentos tão diversificados

dependem da psicologia, porque seriam todos, no fundo, comportamentos ou condutas

(animais ou humanos), não basta para elucidar a questão”. Nesse sentido, a Psicologia

teria um lugar questionável em relação à definição tradicional de ciência. Porém, de

acordo com Japiassu, Foucault entende que as fronteiras nas ciências humanas

desaparecem – ou são permeáveis. Elas são disciplinas intermediárias que estudam-se

umas às outras, se entrelaçando e multiplicando-se a cada dia. Isso resulta no fato de o

objeto das ciências humanas ter praticamente desaparecido.

Antes do século XIX não era possível falar do homem como um objeto de

investigação. Do mesmo modo que a vida, o trabalho e a linguagem, o homem, segundo
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Foucault, só consegue espaço enquanto objeto de investigação quando o saber da

representação é alterado pelo saber em profundidade.

Isso sinaliza a grande fragmentação ocorrida no campo epistemológico durante

esse período. E disso resultou que aquele sonho dos filósofos modernos de uma

matemática universal cartesiana não é mais possível. A antiga antropologia filosófica

que tinha como finalidade dizer o que é o homem em sua natureza, o ser do homem,

acaba por ser substituída ou relegada a um segundo plano em relação as ciências

humanas.

É precisamente nesse contexto teórico que emergem as ciências humanas.

Dentro dessa fragmentação, essas ciências estão relacionadas aos demais saberes, mas

não se encontra propriamente em nenhum deles. Elas são saberes intersticiais. Dentro

dessa perspectiva, as ciências humanas se propõem a fazer uma crítica das ciências, na

medida em que “não são propriamente empíricas nem tampouco dogmáticas, mas

históricas” (Japiassu, 1983, p. 15). Se elas não se enquadram no domínio do que

tradicionalmente se convencionou chamar de ciências, afirma Japiassu, nem por isso

elas devem ser relegadas ao domínio da literatura ou da poesia.

Inicialmente as Ciências Humanas mantêm relações com as novas
empiricidades, mas, de outro, ela se lança ao homem em sua positividade,
o que significa que este se torna problema não em seu ser, mas na forma
de como ele se põe na história. Isto implica que o homem se mostra, como
fenômeno, em seu modo de ser na vida, no trabalho e na linguagem, sem,
contudo, se manter refém desses saberes (Gomes Neto & Macedo, p. 61).

As Ciências Humanas se defrontam com as ciências duras, buscando em seu

meio um espaço. Evidentemente, não são poucos os cientistas que questionam o estatuto

científico das ciências humanas. Mas, como afirmado, isso se dá “em nome de uma

‘crença’ naquilo que deve ser considerado propriamente científico. Melhor ainda, em

nome de uma ‘crença’ naquilo que parece já ter sido prefixado aprioristicamente como

devendo ser ciência.” (Foucault, 1985, p. 13)

No entendimento de Japiassu (1983, p. 15), o que se propõe com a epistemologia

atual é, ao constatar a pluralidade dos discursos científicos, questionar esse suposto

ideal de ciência dominante ao mesmo tempo em que constata a falência desse arquétipo
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exclusivamente matemático. Segundo ele, esse ideal de ciência parece “ter-nos levado a

um lugar de verdade que o nome ‘Deus’ servia para designar: não havia ciência e

verdade senão nele e para ele”.

Com o advento das ciências humanas, a investigação do homem se põe na

história. É nesse sentido que se faz possível afirmar que Kant entende o homem

enquanto o seu aspecto empírico transcendental. Empírico por analisar o homem em seu

modo de ser, e transcendental porque ele se encontra imerso na história. O homem só

aparece de forma positiva na medida em que ele vive, fala e trabalha. E esse processo se

realiza dentro da história. Entretanto, a problemática crucial não se põe em nível

kantiano, o dos fenômenos estendido ao modo de ser do homem no mundo. Não se trata

disso, mas de uma reviravolta metafísica.

No terceiro capítulo foi esboçada uma crítica que se propõe questionar a

problemática esquecida em nosso tempo: o próprio homem. Não se trata de somente

fazer uma atualização do modelo kantiano. O que de fato importa resgatar é a

necessidade de uma nova metafísica que não mais seja essa de base lógico formal, mas

onto-lógica. A partir dessa base lançada por Hegel é possível conceber o homem se

pondo no momento mesmo de sua construção. Ele está em uma posição aquém de

dogmatismos, é um homem livre que busca em outros homens, em exercícios ou

culturas, experiências que nos tornam humanos.

É nesse contexto teórico que nascem as Ciências Humanas, é esse panorama que

as conduz em sua busca de delimitação do seu campo específico do saber diante das

ciências duras. As Ciências Humanas, como fora argumentado, se utiliza de tais saberes,

mas não se encontram neles.

Dentro desse contexto mais amplo,

especificamente no desenvolvimento da Psicologia, encontramos, por um
lado, escolas e movimentos sendo gerados por matrizes cientificistas, em
que a especificidade do objeto [...] tende a ser desconhecida em favor de
uma imitação mais ou menos bem sucedida e convincente dos modelos de
práticas vigentes nas ciências naturais. [...] Paralelamente estão as escolas
e movimentos gerados por matrizes “românticas” e “pós românticas”.
Aqui se reconhece e sublinha a especificidade do objeto [...] e
reivindica-se a total independência da psicologia das demais ciências
(Figueiredo, 2008, p. 25-26)
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A grande questão é que conforme foram surgindo, essas ciências buscaram as

suas especificidades, sem, no entanto, colocar em questão a própria problemática

originária do princípio lógico do qual emergiram esses saberes na modernidade. É nesse

sentido que este trabalho se propõe lançar o esboço de uma investigação necessária, a

saber a de retomar os dois vieses que iniciaram as epistemologias do século XIX e

apontar o equívoco do enfoque lógico formal ao reduzir o homem às estruturas da sua

mente ou somente ao seu comportamento.

O rechaço do tema da subjetividade na psicologia foi a expressão de um
conjunto de influencias filosóficas e ideológicas diversas, as quais foram
influentes não somente na ciência, mas em todas as formas de cultura
humana. Nesse sentido, por uma razão ou outra, coincidiram no rechaço à
subjetividade o positivismo, o racionalismo cartesiano e o marxismo, em
suas variantes positivistas e estruturalista, características do marxismo
dominante nos países ex-socialistas da Europa Oriental e também na
França durante a década de 1960.” (Rey, 1997, p. 90)

Por sua vez, apresenta-se como alternativa a necessidade de se rever o princípio

onto-lógico, cunhado por Hegel, o que nos permite enfocar a retomada do problema

acerca do ser do homem e não o modo de ser do homem ou recolocar, em outros termos,

o próprio homem; inverter a inversão kantiana do ser ao lógico ou questionar o ser do

homem existencial ao invés do modo de ser do homem ou a estrutura lógica, formal do

seu pensamento.

O perigo para as ciências humanas do equívoco da filosofia crítica, tal como

anunciado por Hegel, está em supor como princípio do saber uma distinção entre o eu

pensante e o mundo sensível, principalmente entre o sujeito cognoscente e a verdade, o

absoluto, e mesmo assim supor que por meio de algum arranjo a verdade ou o absoluto

poder-se-ia ser agarrado ou contemplado no final do processo cognoscente.

Para Hegel, esse princípio filosófico da Modernidade, amadurecido pela filosofia

kantiana é um equívoco, exatamente porque separa ser e pensar ou distingue e afasta a

ontologia do conhecimento. Isso, para Hegel significa se preocupar com as aparências e

não com o que realmente importa: o próprio homem.

Nesse sentido, argumentou-se no terceiro capítulo que é possível afirmar que

Hegel entende que o pensamento Moderno se estrutura ao redor do dualismo entre
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sujeito e objeto, essência e aparência. Sua crítica aponta para o risco de concebermos o

saber pelo viés do eu, e que partir desse pressuposto equivocado poder-se-ia gerar uma

série de problemas futuros.

O que ele busca demonstrar é que o Eu estabelecido como parâmetro para todo

saber possível acaba por deslocar a verdade do real imanente e supor um princípio

particular com vistas à sua totalização, via contrato entre certezas. As teorias

psicológicas modernas, assim, acabam por se sustentar na noção de validade edificada

via contrato entre partes. Esse pressuposto desloca a formação da subjetividade humana

ao âmbito do que é validado pelas partes, e de forma alguma se põe enquanto discurso

verdadeiro.

É evidente que o sujeito só se liga ao meio social e à realidade pela consciência.

Porém, por uma perspectiva distinta, a consciência é um conjunto complexamente

articulado de ideações, uma totalidade de experiências, que foram fixadas no indivíduo

– não se trata de uma oposição entre um saber e um não-saber sobre si mesmo, mas

ambos os elementos estão inclusos aí. Ela é o que permite que o sujeito se organize na

realidade, o que assegura a possibilidade do indivíduo pensar a si mesmo como uma

individualidade mais ou menos constante.

A esfera de existência da consciência é sempre a do indivíduo concreto, sendo

assim, por ser um produto da relação indivíduo, natureza e sociedade, quanto mais

complexa for essa relação, mais complexa será a consciência.

A reprodução social é um complexo que articula a realidade geral e as

individualidades particulares. O paradoxo da contemporaneidade é que a vida individual

se torna cada vez mais socialmente articulada – é possível, hoje, mais do que em

qualquer outra época, falar em uma sociedade comunal. Apesar disso, temos um mundo

mais social, mas menos comunitário, ou seja, há uma expansão cada vez maior do

individualismo.

O indivíduo contemporâneo emerge em contraposição à comunidade. Hoje o

elemento social aparece como algo exterior ao indivíduo, ou seja, ele se vê como

autônomo em relação à comunidade. Apesar de as teorias modernas liberais entenderem

que isso é um fato natural, uma mera realização da natureza humana, na perspectiva

aqui adotada, entende-se que isso é um processo de desenvolvimento histórico.
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Entendemos que isso se dá porque a configuração social capitalista cria um

antagonismo entre indivíduo e sociedade.

Desse modo, como destaca Farr (2013), para as ciências humanas emergentes

pensar o indivíduo como estando ontologicamente oposto à comunidade acaba por se

tornar uma ideologia comum na sociedade ocidental. De acordo com Teo (2009), ao

adotar essa forma de racionalidade individualista que fundamenta as ciências

tradicionais, no século XIX, a Psicologia tradicional deixava de lado temas importantes

da subjetividade humana, mas atendia às exigências da episteme científica de sua época.

A Psicologia tradicional, por isso, adota um modelo basicamente mecanicista da vida

humana, o que a conduz a explicações reducionistas. Assume-se que é suficiente estudar

partes da vida psíquica humana para sua compreensão como um todo. Além disso,

tende-se a ver o indivíduo e a sociedade como objetos distintos e relativamente

independentes, podendo ser estudados e compreendidos sem que haja uma relação

direta entre eles.

Como apontado anteriormente, mudanças significativas na subjetividade humana

foram produzidas no apogeu do mundo liberal, no final do século XIX e no início do

século XX. A ideologia liberal se tornou uma espécie de senso comum em grande parte

do Ocidente. Esse liberalismo é fundamentalmente um sistema psicológico, uma

ideologia, onde o sujeito liberal é um sujeito fundamentalmente que se vê isolado,

buscando uma liberdade individual, sempre em conflito com os outros, sempre sendo

competitivo e estando sempre avaliando sua competência. É possível afirmar que ele é

mesquinho e exibicionista.

Diversos elementos da vida do sujeito e da cultura se renderam à lógica da

mercadoria na sociedade contemporânea. O sujeito vai cada vez mais perdendo espaços

de humanização, e assim, quanto mais o sujeito se movimenta, mais as cadeias da

opressão vão se tornando evidentes. A aceleração do processo de produção e

distribuição do capital é potencializada pela maior descartabilidade e obsolescência

planejada dos produtos e dos indivíduos. Em função disso, o sujeito liberal nunca

consegue se ver verdadeiramente como um ser social.

Assim, a relação do homem consigo, com os outros e com a natureza é marcada

pela reificação, que conduz à alienação. Ele passa a ver a sociedade como algo estranho

a si mesmo. Desse modo, nos últimos dois séculos pensar o indivíduo como estando
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ontologicamente oposto à comunidade acaba por se tornar uma ideologia comum na

sociedade ocidental.

Dentro desse contexto, nas palavras de Pavón-Cuellar (2017, p. 591), além de

engendrar o modelo de subjetividade que o neoliberalismo requer, os psicólogos ainda

contribuem para a manutenção e o desenvolvimento do Capitalismo através da

padronização dos indivíduos. Patto (2002) nos mostra que parte de como isso é foi se

deu a partir da consolidação de uma visão da subjetividade humana de base

individualista. Consolidando tal visão, mascarava-se o real problema e abria o caminho

para a culpabilização do indivíduo, colocando-o como um bode expiatório e ignorando

todas as questões sociais e históricas envolvidas no processo.

Todo esse processo contribui para neutralizar o político, o externo, o material, o

estrutural, o próprio subjetivo, existencial, desejante e pulsional. O sujeito neoliberal é

assim reduzido à coisidade, à uma mercadoria; ele é desvinculado do gênero humano. O

poder passa a ser um poder psicológico, há a emergência de uma psicopolítica, e o

sujeito passa a ser um “empresário de si mesmo”, ele mesmo exerce poder sobre si – no

capitalismo moderno há um domínio da alma, e não somente do corpo. Ele é reduzido à

uma pura lógica da sobrevivência, tudo o que ele faz é somente para manter a sua vida –

o capital é como um vampiro que suga sua vida e vive através desse sujeito.

Como afirma Souza (2009, p. 42), a noção de individualidade é importante para

a cidadania. Apesar disso, nesse contexto neoliberal o que há é uma falsa noção de

individualidade. Como consequência disso, o autor afirma que sem “indivíduos capazes

de discutir e refletir com autonomia não existe democracia verdadeira. [...] O problema

é que não é fácil perceber os modos insidiosos pelos quais as práticas dos poderes

dominantes constroem a ilusão de liberdade e igualdade”.

O que há é uma mescla de senso comum e pseudociência que existe para

legitimar essa desigualdade social, fundamentada em mitos que mascaram a verdadeira

realidade. E com isso nossa sociedade se organiza em uma lógica onde são formadas

pessoas que não são pessoas – há a produção de uma categoria de pessoas que são

consideradas menos que gente. É precisamente esse “esquecimento do social no

individual é o que permite a celebração do mérito individual, que em última análise

justifica e legitima todo tipo de privilégio em condições modernas” (Souza, 2009, p.

43). E a Psicologia tem sido um forte aliado nesse processo.
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Esse dualismo entre o eu e o outro, entre o indivíduo e a sociedade foi

antagônico ao desenvolvimento das ciências sociais, de um ponto de vista histórico.

Farr (2013) afirma que ele teria conduzido ao individualismo dominante em boa parte

da Psicologia. Como se pode ver, imediatamente parece difícil notar os efeitos do

individualismo na ciência psicológica. Isso porque, presumivelmente, ela se caracteriza

desde seu início como o estudo dos indivíduos. Essa pressuposição filosófica

incorporada às ciências sociais contribuiu "mais para a individualização do social ... do

que para a socialização do indivíduo" (Farr, 2013, p. 29). Apesar disso, como pontua

Gilmaisa Costa (2012), da dialética indivíduo-sociedade, o indivíduo não é somente um

epifenômeno da sociedade. O polo da individualidade e o polo da sociedade são

inseparáveis no fenômeno humano.

Foi precisamente como oposição a esse modelo individualista de se conceber o

sujeito humano que as filosofias da alteridade surgiram. Encontramos na vanguarda

desse movimento a elaboração de Hegel. Portanto, afirma-se (Farr, 2013; Honneth,

2015; Lima Vaz, 2001; Oliveira, 2012; Taylor, 2011) que Hegel inaugura um novo

modo de se encarar e interpretar o problema da alteridade e os conflitos sociais, que terá

forte influência no pensamento contemporâneo – como, por exemplo, na psicanálise, no

marxismo, no existencialismo e na fenomenologia.

A compreensão e o próprio desenvolvimento da individualidade supõem a

sociabilidade e a complexidade para Hegel. Newton Duarte (2013), entende que a

socialização do patrimônio histórico acumulado pela humanidade é a tarefa fundamental

para a formação humana. Para Duarte (2013) a apropriação da cultura é um ato humano

de se apossar da experiência historicamente acumulada pelos seres humanos, da

objetivação histórica da humanidade. O processo de formação do indivíduo, portanto, é

fundamentalmente educativa, uma vez que o indivíduo se forma apropriando-se da

história social, e se objetivando no interior dessa história. A atividade humana é

histórica, ela gera história e é gerada por ela. Nenhuma situação social, cultural e

histórica é imutável ou natural. Nada deve ser tomado como puramente dado ou estar

imune a crítica.

Desse modo, as ciências humanas partindo do viés onto-lógico passam a supor a

não dicotomia entre ser e pensar ou entre ser e ente no começo do saber, de modo tal

que, no aspecto antropológico, o homem se coloque de maneira integral na vida. Isso
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supõe uma história universal, na qual ele se encontra inserido, e também supõe a sua

história particular, que se encontra com a história universal. Em termos de formação

humana, isso supõe que ser é pensar na medida em que pensar é ser (Gomes Neto &

Macedo, 2019). Isso significa que a verdade ou o indeterminado é constituído pelo

homem no processo histórico, e de forma dialética.

Essa tentativa de uma epistemologia que abarque melhor a complexidade, nas

palavras de Rey (1997), implicou em um novo olhar ontológico. Nesse sentido, se

considera novas formas de se produzir conhecimento que transcendem os modos

puramente analíticos e descritivos que até então dominaram a produção do

conhecimento nesse paradigma tradicional. Ao adotar essa epistemologia que valoriza a

complexidade, o autor entende que se está aceitando a natureza múltipla e diversa

daquilo que é estudado. Além de reconhecer que a integração e desintegração de

elementos diferentes e contraditórios implica na mutabilidade do objeto, na aceitação de

certa imprevisibilidade, em formas irregulares de ordem. Ao mesmo tempo, essa

abordagem permite uma crítica à especialização cega que restringe que os psicólogos

enxerguem para além de suas fronteiras mais imediatas.

Considerando isso, recordamos que Foucault entende que o nascimento das

Ciências Humanas é concebido pelo viés lógico formal, uma vez que elas surgem

quando o homem se torna sujeito e objeto do conhecimento. Nessa perspectiva, às

Ciências Humanas cabe investigar o modo de ser do homem enquanto vive, trabalha e

fala. A questão defendida aqui, no entanto, foi a de seguir outra direção, a do enfoque

onto-lógico.

Em última instância,

de um lado, a Psicologia é herdeira do formalismo logicista oriundo do
viés fenomênico, recolocado no cenário filosófico pela filosofia crítica, de
outro, ela se resguarda à ciclocidade dialética da história, apresentada,
inicialmente, por Hegel. Ambos os vieses se constituem a partir da
alteridade, seja ela lógica ou efetiva, formal ou histórica. Todas elas
influem diretamente no emergir da Psicologia. Cabe o aprofundamento, o
desvelamento desse solo que se apresentou, mas que se reduziu ao saber
administrável (Gomes Neto & Macedo, 2019, p. 64).
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Essa diversidade da psicologia chama a atenção para Figueiredo (2008) por não

se observar em mais de um século sua consolidação como uma ciência independente e

autônoma, uma vez que as teorias plurais em seu interior que se arrogam “Psicologia”

se apresentam de modo absurdamente diversificado e não parecem convergir para uma

unificação.

Essa variedade e rivalidade teórica na Psicologia existe desde seu início.

Psicólogos operam dentro de seus próprios horizontes teóricos, muitas vezes estando

praticamente cegos às alternativas conceituais e técnicas. De um lado, Norcross

reconhece que Psicologia, está ainda repleta de “membros de culto; seguidores devotos

de uma escola particular de pensamento” (2005, p. 4). Dentro dessa perspectiva não há

abertura alguma ao diálogo ou às contribuições e críticas feitas por proponentes de

escolas de pensamentos diferentes.

Por outro lado, ele também aponta que tentativas de integração ou mesmo o

ecletismo tem aparecido constantemente e crescido nos últimos anos. Esse movimento,

nos termos do autor, pode ser entendido como uma insatisfação com abordagens

tradicionais de uma única escola teórica, convergindo no desejo de olhar para além

dessas fronteiras e ver o que se pode aprender com outros modos de se teorizar e

praticar Psicologia.

A respeito disso, convém afirmar que “se integração quer dizer sacar métodos de

diferentes fontes, independentemente de suas bases conceituais, então só restaria um

ecletismo técnico obscuro (Bandura, 1997, p. 342). Por isso não se advoga aqui um

ecletismo selvagem e desregulado, mas uma abertura maior por parte dos estudiosos a

teorias diferentes.

Nas palavras de Bandura (1997), o fenômeno humano não precisa estar

permanentemente selado com as explicações impostas a ele por esquemas conceituais

particulares de alguma teoria. Avanços importantes na compreensão do ser humano são

frequentemente barrados quando teorias deficientes clamam jurisdição absoluta sobre

determinado fenômeno. O progresso é alcançado quando o fenômeno é

reconceitualização um quadro teórico mais frutífero.

Sendo assim, a despeito das tentativas de integração e unificação e tentativa de

estabelecimento da Psicologia como uma ciência independente e colocá-la no hall das

ciências duras, o presente autor entende que a tendência atual é de que essa pluralidade
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aumente cada vez mais dentro da Psicologia. Com isso, porém, não se pretende afirmar

que uma unificação seja possível. Mas, se possível, essa unificação se daria, como

argumenta Figueiredo (2008), fora da própria psicologia, no plano da crítica histórica e

epistemológica – o presente autor acresceria a essas a crítica na dimensão ontológica.

Ecoa-se aqui a afirmação de Rey (2013, p.29), que entende que

as filosofias são sistemas teóricos com múltiplos desdobramentos
possíveis, muitos dos quais passam despercebidos pelo próprio
mainstream que orienta as interpretações de uma filosofia após a morte
dos seus fundadores. As filosofias não devem ser vistas como sistemas
irreconciliáveis, como frequentemente elas nos são apresentadas pelo
dogmatismo.

Ao adotar essa visão é possível afirmar que o instrumentalismo cego acaba

cedendo “seu lugar à construção de modelos teóricos no processo de pesquisa que

representam a presença viva das teorias no campo empírico, o que de fato leva ao uso

propriamente teórico e não dogmático das teorias” (p. 32).

Portanto, argumenta-se aqui que, ao invés de tentar encaixar a todo custo a

Psicologia na esfera das ciências naturais, seria mais interessante reconhece-la em sua

pluralidade e trazer de volta a Psicologia às ciências humanas e da filosofia. Isso, longe

de desmerecer ou invalidar a dimensão biológica e natural do objeto da Psicologia,

permite uma compreensão mais ampla dele, dada sua complexidade. Com isso, afasta-se

boa parte do risco de se ignorar ou obscurecer as diferenças teóricas da Psicologia em

nome de uma ciência única e homogênea. Ao invés disso, o que se tem em mente é que

essa pluralidade seja reconhecida e assegurada, permitindo que o diálogo constante

entre elas ajuda a compreender de modo mais abrangente o movimento de

transformação próprios do ser humano.

Ao fim dessa exposição, importa destacar alguns pontos. Em primeiro lugar o

fato de que é importante que Psicologia enquanto ciência se ocupe mais com questões

de cunho epistemológico, ontológico e metodológico. Constata-se na produção

bibliográfica geral sobre o tema no Brasil uma considerável falta de clareza e até mesmo

ignorância dessas questões por parte dos autores. Sendo assim, é possível afirmar que

boa parte dessa falta de clareza dos psicólogos quanto a clareza da identidade da

Psicologia advém dessa ignorância filosófica.
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Tendo dito isso, em segundo lugar é importante ressaltar que em nossas

investigações é fundamental evitar o erro kantiano de somente focar em questões

epistemológicas e relegar ao segundo plano discussões de cunho ontológico. Na

Psicologia isso se traduz na preocupação de como se conhece, ou de como atuar sobre

isso que se conhece – e não no quê se conhece. Nesse sentido, é interessante resgatar a

discussão de Hegel sobre essa questão.

Frequentemente isso não está explícito no discurso dos psicólogos, mas

frequentemente aparece implícito – muitas vezes inconsciente e aceito de modo acrítico.

Isso porque todas as teorias psicológicas tem uma visão ontológica da realidade e do

mundo implícitas. Porém, com a pouca atenção dada a isso, essa reflexão geralmente

passa batida aos psicólogos e estudantes, que só reproduzem o dado estabelecido.

Em terceiro lugar, cabe destacar uma tendência comum, mas preocupante que

surge em resposta a essa falta de crítica com relação a questões fundamentais na

psicologia. Essa tendência está no erro de somente politizar a questão sem ir a fundo na

compreensão do problema, que é em grande parte epistemológico e ontológico – como

fizeram muitos psicólogos ditos críticos. Como exposto acima, todas as teorias e visões

sobre a realidade possuem um caráter ontológico implícito. Por isso, a própria visão

política dita crítica tem um viés epistemológico e ontológico por trás. Sem se dar conta

disso, corre-se o risco de reproduzir o mesmo erro que se critica, de modo diferente.

Em termos gerais, pode-se afirmar que no período da Guerra Fria o

individualismo tornou-se a ideologia do Ocidente, e o comunismo a do Leste Europeu.

Isso conduziu a distorções grosseiras nas ciências sociais de ambos os lados da cortina

de ferro. Tanto o individualismo, de um lado, quanto a comunidade, de outro, tornam-se

polos privilegiados, e acaba dificultando equacionar adequadamente a relação entre o

indivíduo e a comunidade. "Agora que a guerra fria terminou, há a necessidade de uma

reavaliação conceitual, tanto no antigo ocidente como no antigo leste" (Farr, 2013, p.

150).

Em quarto lugar, como destacado desde o início do trabalho, o viés

lógico-formal e o viés onto-logico são somente “matrizes” ou tendências gerais que irão

nortear de modo geral as diversas abordagens dentro da psicologia – não se propôs que

seja um ou outro – até porque não existem esses vieses de modo puro dentro da

Psicologia. Também não se quis que a discussão se encerre nesses dois vieses, antes,
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apresentou-se o quadro mais geral para que discussões mais detalhadas possam ser

feitas a partir daqui.

Portanto, em último lugar é importante ressaltar que se faz necessário

desenvolver mais os temas aqui expostos, uma vez que o que se propôs aqui antes de

mais nada foi uma provocação para instigar a reflexão e a discussão desse tema tão caro,

mas pouco valorizado na psicologia.
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