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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma visão do Pensamento Complexo sobre 

os temas da crise e fragmentação da psicologia enquanto ciência e profissão. Para tanto, 

realizou-se uma revisão bibliográfica dos conceitos importantes do Pensamento Complexo no 

que diz respeito à articulação com o tema, especificamente com relação à epistemologia, 

ontologia, método e metodologia. Depois de apresentado o referencial teórico e o método que 

embasam este trabalho, discorre-se sobre os resultados alcançados através de reflexões 

levantadas por meio do material bibliográfico coletado. Desta forma, realiza-se uma análise 

interpretativa dos sentidos historicamente atribuídos aos conceitos de “crise” e 

“fragmentação”, através da construção de unidades de sentido/análise, de modo a propor uma 

nova leitura possível para o tema, entendendo a crise e a fragmentação não mais como 

diversidade de posições teóricas ou a dificuldade de encontrar uma posição/objeto/linguagem 

unívoca, mas como a incapacidade de se reconhecer enquanto uma ciência polissistêmica e 

plural. 

Palavras chave: epistemologia da psicologia, história da psicologia, crise da psicologia, 

fragmentação da psicologia, Complexidade. 
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Abstract 

This study aims to present a view of Complex Thought about the themes of crisis and 

fragmentation of psychology as a science and profession. Therefore, we carried out a 

literature review of the important concepts of Complex Thought in regards to the relationship 

with the subject, specifically related to epistemology, ontology, method and methodology. 

After presented the theoretical framework and method that support this work, it elaborates on 

the results achieved through reflections raised by the collected bibliography. Thus, it carried 

out an interpretative analysis of the senses historically attributed to the concepts of "crisis" 

and "fragmentation", by building units of senses/analysis in order to propose a new reading 

possible for the subject, understanding the crisis and fragmentation not as diversity of 

theoretical positions or the difficulty of finding an unique position/object/language, but as the 

inability to recognize itself while a polysystemic and plural science. 

 

Keywords: epistemology of psychology, history of psychology, crisis of psychology, 

fragmentation of psychology, Complexity. 
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Resumen 

Este estudio tiene como objetivo presentar una visión del Pensamiento Complejo en los temas 

de la crisis y fragmentación de la psicología como ciencia y profesión. Por lo tanto, llevamos 

a cabo una revisión de la literatura de los conceptos importantes del Pensamiento Complejo 

con respecto a la relación con el tema, específicamente con relación a la epistemología, 

ontología, el método y la metodología. Después de presentados el marco teórico y el método 

que apoyan este trabajo, se hace un análisis sobre los resultados obtenidos a través de 

reflexiones planteadas por la bibliografía recopilada. Por lo tanto, se llevó a cabo un análisis 

interpretativo de los significados atribuidos históricamente a los conceptos de "crisis" y 

"fragmentación", mediante la construcción de unidades de sentido/análisis con el fin de 

proponer una nueva lectura posible para el sujeto, la comprensión de la crisis y la 

fragmentación no como la diversidad de las posiciones teóricas o la dificultad de encontrar un 

único objeto/posición/lenguaje, sino como la incapacidad para reconocerse como una ciencia 

polisistémica y plural. 

 

Palabras clave: epistemología de la psicología, historia de la psicología, crisis de la 

psicología, fragmentación de la psicología, Complejidad.
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A origem da pesquisa 

Nesta pesquisa me guiei pelos princípios e operadores cognitivos do pensamento 

complexo, os quais formam a base para a construção de um pensamento que se dá a partir da 

Epistemologia, Ontologia e Método Antimétodo da Complexidade, por isso inicio a 

dissertação apresentando como surgiu em mim a inquietação, a curiosidade epistemológica 

pelo tema e objeto de pesquisa. 

O princípio de reintrodução do sujeito cognoscente é um importante operador 

cognitivo da Complexidade, e nesta perspectiva, o pesquisador é compreendido como sujeito 

complexo e multidimensional, simultaneamente, homo sapiens, faber, demens, ludens e 

mythologicus (Morin, 2005). Um ser autopoiético
2
 que incorpora suas percepções e valoriza a 

sua história de vida/formação/trabalho na pesquisa, por entender o caráter multi e 

autorreferencial do processo investigativo. 

Dito de outro modo, “com a complexidade, resgata-se o sujeito, autor de sua história e 

coautor de construções coletivas, reintegrando-o ao processo de construção do conhecimento” 

(Moraes, 2008, p. 106).  

Assim, a realidade se manifesta a partir do que o sujeito/pesquisador é capaz de 

perceber/reconhecer/interpretar/compreender/construir/desconstruir/reconstruir ao longo da 

pesquisa guiado pelo problema investigativo na buscar por compreender um fenômeno. Ou 

seja,  

O princípio de reintrodução do sujeito cognoscente compreende a 

inseparabilidade entre ser e conhecer e o papel dinâmico e ativo do sujeito na 

construção de mediações, relações, intercâmbios, conexões, auto-eco-

organizadoras do conhecimento que constrói (Suanno, 2015, p. 81). 

 

O conhecimento construído pelo pesquisador é elaborado por meio de suas percepções 

e consciência, bem como pelas suas possibilidades de análise, comunicação, expressão e 

linguagem.  De tal modo, todo conhecimento é uma reconstrução/tradução do sujeito numa 

cultura e num tempo determinado, sendo fruto da bioantropologia do conhecimento (Morin, 

2000a), pois as “nossas visões de mundo são as traduções do mundo [...]. Traduzimos a 

realidade em representações, noções, ideias e depois teorias” (Morin, 2000a, p.63). 

Deste modo, apresento na sequência o processo vivido pelo qual me aproximei do 

objeto/fenômeno desta pesquisa. 

                                                             
2
 Autopoiético deriva de Autopoiese, que é um conceito surgido na década de 1970 por dois biólogos chilenos, 

Umberto Maturana e Francisco Varela, utilizado para designar a forma como os organismos são capaz de 

criarem-se a si mesmos, de produzirem a sua própria organização (Morin, 1996b; Moreira, 2004). 
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A primeira vez que ouvi falar em crise na psicologia foi no ano de 2009, no segundo 

semestre de minha graduação na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em uma aula 

sobre fundamentos da Psicologia Social e a professora apresentava um texto intitulado A 

psicologia social e uma nova concepção de homem para a psicologia (Lane, 1989).  

A aula trouxe basicamente três ideias: 1) A impossibilidade de replicação de estudos e 

pesquisas que eram geradas em outros contextos alheios à realidade de países da América 

Latina; 2) A colonização do pensamento de psicólogos latinos por parte de uma psicologia 

europeia e estadunidense; 3) A necessidade da realização de estudos/pesquisas/intervenções 

que fossem socialmente relevantes para o contexto específico em que vivemos, e não a mera 

reprodução de estudos estrangeiros que adviessem de outras realidades.  

A autora argumentava que estes questionamentos provocaram uma crise na psicologia 

entre as décadas de 1960/1970, especificamente graças à militância de psicólogos latinos nos 

Congressos Interamericanos de Psicologia que ocorreram naquelas décadas. Assim, após a 

discussão do texto, a minha compreensão sobre o que a autora apresentara como conclusão, 

por sua vez, apontava para a necessidade de uma psicologia embasada nos princípios do 

materialismo histórico-dialético como uma alternativa de superação de tal crise. 

Em outra aula, da disciplina História da Psicologia, a professora trouxe uma exposição 

sobre a epistemologia da psicologia. Ao utilizar as idéias de Kuhn (1998), dizia haver várias 

teorias a respeito do que seria o ser humano - o objeto de estudo da psicologia. Também, da 

existência de diferentes metodologias, epistemologias e ontologias acerca disso e que a 

psicologia era uma ciência pré-paradigmática e, portanto, em crise. Àquela época, de forma 

muito rudimentar, fui apresentado à noção de crise na psicologia como existência de múltiplas 

correntes de pensamento dissonantes a respeito da mesma disciplina. 

Assim, após a realização da pesquisa que resulta nestas páginas, vejo que as duas 

professoras falavam do mesmo conceito, porém, atribuindo diferentes sentidos a ele. A 

primeira, falava de um movimento de crítica a um pensamento colonizador, a impossibilidade 

de replicabilidade dos estudos e pesquisas em psicologia e sobre a relevância social dos 

destes. A segunda, falava sobre a multiplicidade de teorias e a inexistência de um caminho 

unívoco entre os psicólogos para a compreensão do que seria a psicologia. Estas questões 

trazem uma das perguntas da pesquisa – ao escutarmos, lermos ou falarmos de crise na/da 

psicologia: de que crise se trata? 

Essa discussão teria sido apenas mais uma das inúmeras que a graduação haveria de 

ter despertado em mim, se eu não tivesse percebido durante o meu processo formativo as 
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implicações práticas que a multiplicidade de ideias e caminhos na psicologia gerava: era 

visível entre os estudantes e professores a criação de “guetos” na universidade. 

Assim, os behavioristas, por exemplo, identificando-se mutuamente, formavam um 

grupo que extrapolava os limites da sala de aula. Reuniam-se em rodas de conversa nos 

intervalos de aulas, saiam juntos e se refugiavam no Laboratório de Análise Experimental do 

Comportamento, como se fosse um templo dos ideais da “ciência do comportamento”, lugar 

onde nenhum “estranho” chegava. O mesmo ocorria com os estudantes identificados com a 

Gestalt Terapia, Psicodrama, Psicanálise e Psicologia Corporal em diferentes espaços.  

Nestes agrupamentos, o que me intrigava era a forma como os estudantes do primeiro 

período lidavam com as teses que acabavam de conhecer. Eles seguiam convictos em 

determinados pensamentos, fechando-se, inclusive, para conhecer novas teorias. Em alguns 

momentos tal fato parecia configurar-se como uma religião, uma confissão de fé, um culto à 

personalidade (que acontecia em alguns casos em que estudantes veneravam professores ou 

mesmo os teóricos que foram os chamados “pais” da abordagem em questão) e apresentação 

de sua teoria como a detentora da verdade, a única portadora da luz, diante de várias outras 

que induziriam as pessoas ao engano. 

Outros casos também eram interessantes, como o de muitos estudantes que 

“convertiam-se” várias vezes, no decorrer da graduação, a diferentes abordagens. Desse 

modo, no primeiro período era behaviorista, no quarto gestaltista, no sétimo psicanalista, no 

nono, um psicodramatista convicto.  

Tais situações me causavam curiosidade, não porque pense que as pessoas não possam 

mudar de caminho, mas me faziam refletir sobre por que ou como as pessoas escolhiam as 

abordagens que iriam seguir. Ainda, não que eu saiba como funciona o processo de escolha 

teórica por parte dos profissionais e estudantes de psicologia, o que daria uma excelente 

pesquisa, mas entendo que estes posicionamentos, inevitavelmente, passam por algum tipo de 

mecanismo de identificação pessoal do sujeito que utiliza tais teorias. 

Posteriormente, deparei-me com uma explicação para uma das possíveis causas disso, 

com D’Ambrósio (2011), que teoriza sobre a forma como algumas pessoas lidam com o 

conhecimento, tece o conceito de Gaiolas Epistemológicas: 

 

As disciplinas são como conhecimento “engaiolado” na sua fundamentação, nos 

seus critérios de verdade e de rigor, nos seus métodos específicos para lidar com 

questões bem definidas e com um código linguístico próprio, inacessível aos não 

iniciados. Os detentores desse conhecimento são como pássaros vivendo em uma 

gaiola: alimentam-se do que lá encontram, voam só no espaço da gaiola, 

comunicam-se numa linguagem só conhecida por eles, procriam e repetem-se, só 
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vendo e sentindo o que as grades permitem, como é comum no mundo 

acadêmico (p. 7). 

 

O texto aponta para a ideia de que uma das bases do comportamento dos grupos e 

indivíduos esteja no extremo de uma lógica disciplinarizada: o mundo se tornou tão 

compartimentalizado para alguns sujeitos, que os mesmos não conseguem tentar realizar um 

movimento para concebê-lo para além de suas estruturas pré-determinadas de pensamento. 

Toassa (2014) chama essa postura enclausurada de paroquialismo, apontando-a como uma 

forma típica de organização da formação em psicologia brasileira. 

Observo que tais posturas dizem respeito a um tipo de racionalidade, de lógica e de 

concepção do ser humano que incute a ideia de que temos que escolher uma teoria para dar 

conta de explicar algo, anulando toda e qualquer possibilidade de diálogo com outra que diga 

algo diferente a respeito do mesmo objeto.  

Um tipo de lógica segregacionista do “ou, ou” e não uma lógica complexa, sistêmico-

organizacional do “e, e” que reconhece a possibilidade de complementaridade, a possibilidade 

de coexistência de explicações diversas, uma vez que o conhecimento é uma tradução da 

realidade por um sujeito que carrega consigo uma forma singular de compreender o mundo, o 

ser, o todo e as partes (e a forma como estes se organizam e interatuam), bem como as 

inúmeras relações possíveis entre estes e outros elementos (Morin, 2003, 2005, 2015c).  

Nesse sentido, no decorrer de minha formação tive a possibilidade de conhecer várias 

teorias da psicologia, algumas em maior intensidade, outras em menor, mas sempre tentei 

conservar um tipo de racionalidade aberta, tentando encontrar pontos de encontro na forma 

como cada uma das teorias enxergava o mundo, o ser humano, os processos psicológicos. Isso 

comunga com Morin (2011b) quando afirma que “a verdadeira racionalidade é inacabada, 

aberta, necessitando uma lógica inacabada, aberta. Todo sistema racional inclui questões às 

quais não pode responder, se requer necessariamente a procura de um metaponto de vista 

sobre si próprio” (p. 260). 

Ao final do curso de graduação, ao escolher um campo de estágio, decidi que queria 

trabalhar com a clínica e minha supervisora, à época, realizava uma pesquisa intitulada Justiça 

Educativa de Famílias (Peres, 2013, 2014), e trabalhava com casais em processo judicial de 

disputa pela guarda dos filhos.  

Uma das bases teóricas da pesquisa era o Pensamento Complexo, que me foi 

apresentado de forma a apontar um caminho possível para alguns de meus anseios teóricos, 

como a capacidade de lidar com o contraditório, o diverso e aquilo que não poderia ser 

sintetizado devido a sua “natureza irreconciliável”. 
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 Os pais em disputa foram interessantes exemplos desses conceitos na prática – muitas 

vezes, era impossível o trabalho de conciliação jurídica, mas através desta perspectiva 

complexa, era possível realizar um trabalho de educação familiar no litígio, de modo que estes 

pudessem considerar a existência de outras pessoas/elementos em seu processo judicial, como 

o sofrimento dos filhos, as motivações e outros processos subjetivos. 

Desta forma, como os pais estavam disputando a guarda dos filhos, foi possível ver 

uma alegoria interessante para a psicologia: diferentes sujeitos em disputa pelo mesmo 

objetivo – um saber sobre o ser humano, então, percebi a possibilidade de realizar um trabalho 

com teorias em disputa. Assim, já apontava, desde a graduação, para a necessidade de uma 

metateoria que dialogasse com os contraditórios para a produção de novos sentidos. 

Era preciso pensar sobre o pensamento, conhecer o conhecimento, teorizar sobre a 

teoria, saber sobre o saber, enfim, buscar uma compreensão de como as teorias chegavam a tal 

estado de fragmentação, de coisificação de seus objetos de estudo, de segmentação, 

especialização e incomunicabilidade. Foi através do contato com os trabalhos de Morin (2003, 

2005, 2010, 2004/2011a, 1991/2011b, 2001/2012, 1977/2013, 1980/2015a, 1986/2015b, 

2015c) que encontrei os subsídios para pensar tais questões. 

Desta forma, ao elaborar esta dissertação trago como objetivo geral construir uma 

compreensão sobre a crise e a fragmentação teórica da psicologia a partir do Pensamento 

Complexo. E a pergunta “como fazer isso?” tornou-se necessária dentro da compreensão de 

que é preciso guiar-se por princípios operadores de religação do pensamento complexo, para 

tentar compreender como se relacionam diferentes dimensões neste processo de crise e de 

fragmentação. 

Para cumprir os objetivos específicos deste trabalho (vide página 6) é preciso tecer 

uma série de reflexões a respeito de conceitos e categorias importantes para a psicologia, 

especialmente sobre epistemologia, ontologia e metodologia, que por mais que estejam 

necessariamente presentes de forma explícita ou não-explicita em todo trabalho de pesquisa 

científica, são quase completamente ignoradas e pouco explicadas pela maioria dos 

pesquisadores. 

Muitos pesquisadores, ao fazerem suas pesquisas, elegem seus objetos e os tratam 

como se a sua existência fosse autoevidente e, por vezes, não têm clareza dos desdobramentos 

oriundos das perspectivas com as quais trabalham. 

O problema dos conceitos e categorias é que elas não possuem, geralmente, o mesmo 

sentido para todos (Bernardes, 2011), por isso a importância do estudo sistematizado das 

bases do pensamento científico e filosófico, os quais se encontram na discussão 
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Ontológica 

 

 

 Epistemológica Metodológica 

Ontologia pode ser definida como a “parte da filosofia que trata da natureza do ser, da 

realidade e da existência dos entes” (Moraes, 2015, p. 2) e epistemologia pode ser definida 

como a parte da filosofia que trata da maneira como estruturamos e validamos o 

conhecimento (Gomes, 2009). Já metodologia pode ser compreendida como a parte da 

filosofia que estuda a forma ou os meios pelos quais conhecemos (Abbagnano, 2007).  

Estudar estas questões é muito importante para a psicologia, pois é através de uma 

compreensão ampla do que significam e de sua importância que teremos melhores condições 

de discernir sobre o que realmente é um conhecimento pertinente.  A psicologia busca trazer 

uma explicação sobre o comportamento, a alma, a mente, a psique, a consciência, o 

inconsciente ou qualquer outro elemento do seu objeto de estudo, que não é unificado, mas 

entendido de múltiplas formas conforme cada proposta das diferentes abordagens 

psicológicas. 

Ao se realizar uma pesquisa, deve-se preocupar não somente como o quê se está 

fazendo, mas também em como se está produzindo o conhecimento, por que, quem produz, 

para quem se destina, quanto custa este saber. Isso mostra que as reflexões vão muito além 

da epistemologia, mas alcançam também a ética, a economia, a política, por exemplo. 

Estas reflexões se dão no sentido de verificar a possibilidade, a viabilidade, utilidade e 

a veracidade do conhecimento psicológico. É importante estudar ontologia, epistemologia, 

método e metodologia na psicologia para que tenhamos uma ciência consistente que contribua 

para a compreensão das diferentes questões que envolvem o desenvolvimento do ser humano, 

dentre elas, as que foram levantadas no parágrafo anterior.  

Isto feito para que não produzamos uma espécie de saber puramente especulativo, 

com uma fraca base de sustentação, que não dialoga com a sociedade, custando mais em 

termos éticos, políticos e financeiros que poderia realmente custar, resultando em mais 

prejuízos do que em contribuições para a vida humana. 

A falta do estudo de questões filosóficas gera uma série de confusões, dentre essas há 

que se ressaltar a existência de uma espécie de tecnicismo acrítico, o qual “visa atender a um 

imediatismo mercadológico que impossibilita ao profissional "articular o como-fazer ao por 

que-fazer"” (Boarini, 2007, p. 444). Ou seja, gera um tipo de profissional que tem 

dificuldades em enxergar determinadas relações importantes entre elementos da realidade, 
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incorrendo em um tipo de conhecimento receitado (Berger & Luckmann, 1985) que não o 

permite, em outras situações, lidar com emergências, dificuldades, novas configurações do 

saber/fazer, reintroduzir o sujeito cognoscente e ampliar a noção de sujeito/ser humano. 

Além desta dificuldade de lidar com as novas configurações que se colocam a cada dia 

frente ao saber/fazer psicológico oriundas do imediatismo, existem outros perigos que 

decorrem da falta de reflexão teórica nos campos constituintes do conhecimento científico, 

dentre eles, o modismo (aceitar determinados pressupostos sem a devida reflexão sobre as 

consequências destes), o ecletismo (escolher partes específicas de teorias distintas fundindo-

as sem a criação de uma articulação coerente e pertinente), o fanatismo (visão estreita, único 

modo de pensar), o nanismo (pobreza de capacidade de articulação conceitual), 

voluntarismo (redução do processo de escolha a um simples “eu quis assim”, ignorando 

todas as possíveis articulações que poderiam estar presentes nesta ideia de “querer”). Todos 

estes, mal compreendidos, se convertem em perigos e preocupações teóricas nos campos 

onto/metodo/epistemo/lógico. 

Estes problemas teóricos se colocam expressando uma grande confusão. Por exemplo, 

em vários trabalhos pode-se encontrar a mesma palavra sendo empregada com sentidos muito 

diferentes, que resultarão em conceitos ou categorias distintas, mas que podem ser 

compreendidas como se fossem as mesmas por leitores desavisados, causando 

incompreensões e práticas equivocadas (Bernardes, 2011). 

A falta de clareza epistemológica e conceitual é relativamente comum em trabalhos 

acadêmicos na atualidade, nos quais se inclui a psicologia, por isso, resta-nos inserir uma 

questão salutar para iniciar este trabalho: nem todos os conceitos/categorias utilizados são 

autoevidentes (cujo predicado está contido no sujeito, quando a mera descrição do termo não 

contém seu significado). Isto quer dizer que, por mais que se empregue um conceito de fácil 

compreensão poderá haver diferentes compreensões, pois todo tipo de discussão teórica 

baseia-se em um aparato de crenças, lógicas, pressupostos, princípios e léxicos que 

necessitam ser significadas. 

Desta forma, o presente trabalho, além de propor uma nova concepção de crise para a 

psicologia, sob o olhar do Pensamento Complexo, também se importou, como seus objetivos 

específicos, em realizar um mapeamento dos sentidos que foram atribuídos ao termo através 

da história desta ciência. Isso é feito por entender que este caminho é necessário na tentativa 

de articular e religar saberes, por entender que a crise na psicologia é um processo que é 

constituído por múltiplos elementos, visando, então, contribuir com a construção de uma 

compreensão complexa sobre a crise da psicologia. 
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Não seria possível abarcar todas as possibilidades de elementos que se articularam na 

construção de um ideário de crise na/da psicologia, mas é construir uma nova compreensão 

sobre os processos históricos e epistemológicos da constituição da psicologia enquanto 

ciência e profissão. Nesse sentido, o presente trabalho pretende apresentar uma concepção de 

crise e fragmentação para a psicologia baseadas no Pensamento Complexo. 

A presente dissertação está organizada em quatro capítulos, sendo que no primeiro 

capítulo, apresentar-se-ão as bases epistemológicas, ontológicas, bem como o método 

antimétodo da complexidade, por meio dos conceitos fundamentais do Pensamento Complexo 

de Edgar Morin, em especial, aqueles que sustentam a compreensão da ideia de crise e de 

fragmentação da psicologia. 

O capítulo segundo focará na apresentação dos limites, dificuldades e procedimentos 

da pesquisa. 

O terceiro capítulo focará em apresentar um levantamento histórico do conceito de 

crise e de fragmentação, e dos diferentes sentidos que foram atribuídos por diversos autores 

no curso do desenvolvimento da ciência psicológica, apresentando sínteses e apontando 

contradições e complementaridades. 

E no quarto capítulo, apresentarei as teses para a ampliação da percepção das ideias de 

crise e de fragmentação, apontando as contradições e realizando sínteses provisórias. Também 

são postas as possibilidades para o estudo futuro da psicologia enquanto ciência complexa. 
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Capítulo 1 - O que é Complexidade? 

O termo Complexidade advém do latim complectere cuja raiz plectere significa 

trançar, enlaçar. Neste sentido, Morin (2000a) define Complexidade, de complexus, como 

sendo aquilo que é tecido junto, no sentido de múltiplas associações, articulações, religações 

possíveis no processo de construção do conhecimento. 

 

O que é complexo recupera, por um lado o mundo empírico, a incerteza, a 

incapacidade de se atingir a certeza, de formular uma lei eterna, de conceber 

uma ordem absoluta. Por outro lado, recupera alguma coisa que diz respeito à 

lógica, ou seja, à incapacidade de evitar contradições (Morin, Ciurana & Motta, 

2003, p. 44). 

 

Assim, quando falamos em complexidade, não estamos repetindo um “mantra” que 

diz que as coisas são difíceis de entender, mas nos referindo a um conjunto de qualidades 

inerentes à realidade e ao ser humano, conforme diz Morin (1996a) e que foram sendo 

compreendidas gradativamente no século XX (Morin, 1997).  

Referimos-nos a um estilo de pensamento, um modo de pensar que articula níveis de 

percepção, de compreensão, de realidade para tecer um novo olhar sobre os fenômenos 

investigados. O modelo cartesiano de fazer ciência, hegemônico, apostou na produção de 

compreensões sobre a realidade via neutralidade, objetividade, simplificação, fragmentação e 

hiperespecialização. Já a Complexidade aposta na reintrodução do sujeito a fim de construir 

articulação entre objetividade e subjetividade, partes e todo, sujeito e objeto/fenômeno a fim 

de criar práxis complexas e transdisciplinares (Suanno, 2015). A Complexidade não apresenta 

uma solução para a ciência e a pesquisa, mas traz uma nova problemática, um novo modo de 

pensar. 

 

Quando dizemos: “É complexo, é muito complexo!”, com a palavra 

“complexidade” não estamos dando uma explicação, mas sim assinalando uma 

dificuldade para explicar. Designamos algo que, não podendo realmente 

explicar, vamos chamar de “complexo”. Por isso é que, se existe um pensamento 

complexo, este não será um pensamento capaz de abrir todas as portas (como 

essas chaves que abrem caixas-forte ou automóveis), mas um pensamento onde 

estará sempre presente a dificuldade. No fundo, gostaríamos de evitar a 

complexidade, gostaríamos de ter ideias simples, leis simples, fórmulas simples, 

para compreender e explicar o que ocorre ao nosso redor e em nós. Mas, como 

essas fórmulas simples e essas leis simples são cada vez mais insuficientes, 

estamos confrontados com o desafio da complexidade (Morin, 1996a, p. 274). 

 

Se a simplificação não é suficiente para compreender as policrises do século XXI 

Morin (1999) aponta que a Epistemologia da Complexidade possibilita a religação de 
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conhecimentos que historicamente pareciam antagônicos, criando uma visão  mais ampla e 

complexa do universo, da realidade e do ser humano. Desta forma, busca-se superar os limites 

da ciência moderna, nos moldes cartesianos, e da simplificação, pois esta última compreendia 

a complexidade como aparência do real e a simplificação como sendo a natureza do real, 

passível de redução, fragmentação e generalização. 

Com o objetivo de romper com os limites impostos pela simplificação, Morin (2000b) 

propõe princípios inteligíveis da Complexidade, redefinindo a relação sujeito-objeto, a 

percepção e a compreensão sobre a realidade, o papel da epistemologia, a concepção de 

sujeito, a articulação entre subjetividade e objetividade, dentre outros. 

Propôs também a revisão do papel do método no processo de pesquisa e produção do 

conhecimento, apresentando novos esquemas lógicos articulando simplificação e 

complexidade, ao produzir relações simultaneamente antagônicas, coexistentes e 

complementares, de tal modo que 

 

o pensamento complexo rompe com a lógica da ciência moderna, com a lógica 

positivista, que valoriza em demasia a objetividade, a neutralidade e a 

impessoalidade. E assim, na perspectiva complexa, no processo de construção do 

ser, do conhecer, do aprender e do transformar, se valoriza a 

multidimensionalidade, a multirreferencialidade e a autorreferencialidade de 

modo articulado, uma relação entre partes e todo (Suanno, 2015, p. 81). 

 

Para Suanno (2015), a complexidade não rejeita o processo de simplificação, 

entretanto, ao destacar seus limites, promove a relativização da mesma e aponta a necessidade 

do pesquisador ter consciência da redução, não a concebendo como suficiente para construir 

uma compreensão sobre os fenômenos. “A complexidade é um fenômeno não simplificável e 

traduz uma incerteza que não se pode erradicar no próprio seio da cientificidade” (Morin, 

Ciurana & Motta, 2003, p. 48). 

Neste caminho, a organização e a produção de conhecimento passa a valorizar, 

simultaneamente, operações de ligação, conjunção, disjunção, implicação, diferenciação, 

separação, oposição, análise, síntese e avaliação em um movimento circular, dinâmico e 

recursivo. Daí, além de evidenciar a relação entre os processos complexos e simplificados, há 

que se mostrar a diferença conceitual entre complexidade e complicação.  

Morin (1996a) e Martínez (2005) são bem claros ao salientar essa diferenciação que 

pode parecer trivial aos olhos de alguns, mas é um importante ponto de partida, pois é preciso 

compreender o valor heurístico da palavra complexidade no seu sentido epistemológico, em 

relação ao método e aos procedimentos metodológicos criados pelo pesquisador. Sobre isto, 



11 

 

Martínez (2005) aponta que “diferentemente de complicação – no sentido de emaranhado 

difícil de compreender - complexidade constitui um modo de compreender a realidade no qual 

é reconhecido o caráter desordenado, contraditório, plural, recursivo, singular, indivisível e 

histórico que a caracteriza” (p.4). Com isso, mostra que o termo possui uma significação 

muito mais ampla. 

Eu diria, inicialmente, que complexo é tudo aquilo que não pode se reduzir a 

uma explicação clara, a uma ideia simples e, muito menos, a uma lei simples. 

Mas isso, evidentemente, não é suficiente. Vou referir-me à origem latina da 

palavra: complexus significa “o que é tecido em conjunto”. O conhecimento 

complexo procura situar seu objeto na rede à qual ele se encontra conectado. De 

maneira inversa, o conhecimento simplificador visa a conhecer isolando seu 

objeto, ignorando, portanto, o que o liga a seu contexto e, mais amplamente, a 

um processo ou a uma organização global. O conhecimento complexo objetiva 

reconhecer o que liga ou religa o objeto a seu contexto, o processo ou 

organização em que ele se inscreve. Na verdade, um conhecimento é mais rico, 

mais pertinente a partir do momento em que o religamos a um fato, um 

elemento, uma informação, de um dado, de seu contexto (Morin, 2010, p. 190). 

O Pensamento Complexo visa operar mudanças no modo de pensar, de pesquisar, de 

organizar o conhecimento, de formar pessoas, de compreender as relações humanas, visa 

promover metamorfoses individuais, sociais e antropológicas a fim de contribuir para a 

construção de novos rumos para a humanidade (Morin, 2011b). 

  A complexidade não é uma solução para a ciência, mas um desafio, um novo 

problema com novos princípios. Um novo modo de pensar que propõe novos problemas, 

evidencia dificuldades, contradições e que coloca o conhecimento em um ciclo genésico, 

religando-o ao seu contexto. 

Ao civilizar a mente, produz-se uma ciência com consciência, conforme diz Morin 

(2005) e abre-se a possibilidade para a produção de metamorfoses multidimensionais e criar 

uma política de civilização e uma política de humanidade. Uma política de 

civilização “pautada na qualidade de vida, na solidariedade, nas necessidades poéticas e 

estéticas no ser humano, no bem-estar em sentido existencial”, como fala Suanno (2015, p. 

186). E, 

 

Uma política de civilização capaz de garantir a dignidade humana, a diversidade 

cultural, e capaz de fomentar política de qualidade de vida, política de 
convivência, política ecológica, política de solidariedade, por meio da cidadania 

planetária e da sustentabilidade do planeta. E assim, promover a reforma da 

sociedade o que compreende a reforma do trabalho, consumo, organização das 

cidades, alimentação, dentre outros e, a reforma da vida, ou seja, do estilo de 

vida, da qualidade de vida, do sentido da vida (Suanno, 2015, p. 360). 
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Uma política de humanidade que reconheça cada nação, cada cultura e esteja pautada 

nos conceitos de Terra-Pátria e de cidadania planetária. “Uma política de humanidade, um 

humanismo planetário, de uma governança global, que tenha outra lógica político-econômica 

capaz de promover simultaneamente processos de globalização/desglobalização, 

crescimento/decrescimento, desenvolvimento/involução, transformação/conservação” 

(Suanno, 2015, p. 360). 

A Epistemologia da Complexidade compreende a realidade como sendo 

multidimensional, dada sua constituição complexa (todo e partes) e o conhecimento 

construído como uma reconstrução do sujeito por meio de seu nível de percepção da 

realidade. Uma vez que, “toda realidade se manifesta a partir do que o sujeito é capaz de ver, 

de reconhecer, de interpretar, de construir/desconstruir e reconstruir em relação ao 

conhecimento” (Moraes, 2008, p.106). 

Desta forma, definir complexidade é um grande desafio, pois não há como fazê-lo de 

forma simplificada, disjuntora, redutora, por isso, trago as noções de complexidade, 

articulando epistemologia, ontologia, método e metodologia, por meio de um resgate histórico 

do movimento científico e em que contexto esta noção foi sendo construída. 

Influência de diferentes correntes epistemológicas nas ciências humanas 

Em seu trabalho de análise sobre a influência de diferentes correntes epistemológicas 

nas ciências humanas, em especial na psicologia, González Rey (1997) aponta algumas 

características gerais do positivismo lógico. Entre elas, a separação radical entre sujeito e 

objeto; o metodologismo e instrumentalismo, no qual “o momento metodológico se erige 

como essencial e subordina a construção teórica, que se reduz à uma função ordenadora e 

conceitualizadora” (González Rey, 1997, p. 29); a dedução e indução como lógicas produtoras 

de conhecimento; a atomização do conhecimento, ou seja, a redução do objeto do 

conhecimento ao mínimo possível para sua investigação; utilização de definições operacionais 

na definição dos objetos de pesquisa; a crença na neutralidade possível do pesquisador, em 

face da negação dos processos de construção e interpretação; a crença na ciência como 

atividade essencialmente cognitiva, sendo o sujeito, a subjetividade e as emoções 

consideradas fonte de erro. 

Todavia, as ideias positivistas que deram base para o surgimento das ciências 

humanas foram gradativa ou radicalmente rechaçadas por outras correntes de pensamento, 

caracterizando-se diversos movimentos de cisão e ruptura (Andery & Sério, 1996; González 
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Rey, 1997). Um exemplo disso foi a oposição levantada com o surgimento da 

Fenomenologia, com a proposta de um olhar não reducionista sobre o ser, objetivando acessar 

e descrever as essências dos fenômenos. Tais ideias foram trazidas ao debate científico por 

meio da obra de Edmund Husserl (1859-1938), cujo pensamento já insere as noções de sujeito 

e subjetividade conforme dizem Triviños (1987) e González Rey (1997). 

A fenomenologia nasce com o objetivo de ser a ciência da descrição das essências dos 

fenômenos, ou seja, de tudo aquilo que se mostra, que se apresenta por meio do pensamento, 

tal como novas concepções a respeito do humano, que resultarão em importantes aportes para 

a psicologia, como a noção de intencionalidade da consciência -  ideia de que a consciência só 

existe na relação para com o objeto; e a de sujeito transcendental -  um sujeito do 

conhecimento que evidenciava que o conhecimento só se dava na relação do sujeito com o 

objeto (Triviños, 1987; Forghieri, 2000; Ziles, 2007). 

Enquanto corrente de pensamento, a Fenomenologia representa uma tendência do 

idealismo filosófico que tenta resgatar algumas questões que foram ignoradas ou combatidas 

pelo positivismo, como a ideia de que, se a consciência está sempre dirigida para um objeto 

(intencionalidade), conclui-se que não existe objeto sem sujeito. 

A Fenomenologia husserliana nasce da tentativa de fazer da filosofia uma ciência 

rigorosa e como tal, deveria ter como tarefa o estabelecimento de categorias puras do 

pensamento científico. Trata-se, portanto, da “ambição de uma filosofia que pretende ser uma 

ciência exata” (Triviños, 1987, p.43).  

Praticamente à mesma época da fenomenologia, emerge uma corrente de pensamento 

diferente: o Marxismo. Karl Marx (1818 – 1883), célebre pensador prussiano, movido pelas 

contradições sociais, aposta na dialética como uma nova forma de lógica para encarar a 

realidade. Nesta forma de pensar, a realidade é contraditória e se manifesta por meio de um 

constante movimento de luta de opostos, que culmina em sínteses.  

Este tipo de pensamento desafiava frontalmente os ideais positivistas, afirmando, entre 

outras coisas, a impossibilidade de neutralidade do pesquisador ante seu objeto de pesquisa. 

Ainda, baseando-se no materialismo histórico-dialético e na economia política – ao contrário 

do positivismo e da fenomenologia, o marxismo nasce da observação e da crítica social 

(Triviños, 1987; Abbagnano, 2007). 

O Marxismo representou um salto na compreensão das ciências, pois nasce, enquanto 

epistemologia, por meio daquilo que foi por muito tempo ignorado nas ciências: as relações 

sociais – o homem seria produto e, ao mesmo tempo, produtor do meio em que vive, criando 

ferramentas para dominar a natureza e facilitar a sua existência. Foi por meio do trabalho de 
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Marx que se fez, “pela primeira vez, as dimensões política, econômica e social se articularam 

em uma nova inteligibilidade” (González Rey, 2007b, p. 227). 

Essas três correntes do pensamento filosófico, que se expressam através da 

epistemologia, ontologia e metodologia próprias, constituíram diferentes momentos e formas 

de entendimento da história das ciências modernas, trazendo cada qual a sua contribuição 

possível para o tempo em que nasceram e se desenvolveram e traduziram o espírito da época 

(zeitgeist) em que se formaram.  

Estas três correntes de pensamento que nasceram no século XIX, por sua vez, não 

foram as únicas possíveis no que diz respeito ao modo de pensar/fazer ciência, pois a partir 

das primeiras décadas do século XX  surgiram novas articulações, avanços, modos de pensar 

e compreender o mundo, o sujeito, a realidade, a vida, dentre os quais, o Pensamento 

Complexo foi um deles. 

Epistemologia da Complexidade e o Pensamento Complexo de Edgar Morin 

A percepção e a compreensão sobre a noção de complexidade nas ciências é 

relativamente nova, tendo surgido com a termodinâmica no século XIX, porém se 

concretizando e sendo assim nomeada, a partir do século XX através dos trabalhos de Norbert 

Wiener (1894-1964), John Von Neuman (1903-1957), Heinz Von Foerster (1911-2002), 

dentre outros (Morin, 2007a).  

O termo complexidade, por sua vez, foi primeiramente empregado por William Ross 

Ashby (1903-1972) no final da década de 1950 para designar “um modo integrado de medir o 

grau de diversidade que se encontra em um sistema” (Morin, 2007a, p. 109) [Tradução 

minha]. Isso representa, para ele, uma novidade, na medida em que consegue expressar a 

união de noções antagônicas em um mesmo conceito, como por exemplo, as noções de 

unidade e diversidade.  

Por sua vez, o Pensamento Complexo é um sistema teórico desenvolvido por Edgar 

Morin (1921), especialmente a partir do final da década 1960, quando este autor, movido por 

uma inquietação filosófica, propõe religar conhecimentos que estavam sendo produzidos nas 

mais diferentes áreas de conhecimento (Morin, 1977/2013, 1980/2015a, 1986/2015b; Morin, 

Almeida & Carvalho, 2007). 

Dentre as bases do pensamento complexo, podemos identificar um conjunto de teorias 

de distintas matrizes de pensamento, ou áreas do conhecimento que foram articuladas por 

Morin, (1977/2013, 1980/2015a) (Munné, 1995, 2005; Martínez, 2005), dentre as quais 

podemos destacar: Teoria do Caos, Teoria dos Sistemas, Teoria dos Fractais, Cibernética, 

Teoria da Informação, Teoria das Catástrofes, Teoria dos Conjuntos Difusos, Ecologia, 
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Construtivismo, Marxismo, Psicanálise (Morin, 2010, 1991/2011a, 2004/2011b, 2001/2012, 

1977/2013, 2014, 1980/2015a, 1986/2015b; Munné, 1995, 2005; Martínez, 2005).  

Na obra “meus filósofos”, Morin (2014) aponta como suas principais influências 

Heráclito, Buda, Jesus, Montaigne, Descarte, Pascal, Spinoza, Rousseau, Hegel, Marx, 

Dostoiévski, Proust, Freud, Jung, Adorno, Horkheimer e Marcuse, Heidegger, Berger, 

Bachelard, Piaget, Von Neumann, Von Foerster, Niels Bohr, Popper, Holton, Kuhn e Lakatos, 

Husserl, Ivan Illich e Beethoven. 

Estes teóricos e suas teorias foram importantes para a construção do Pensamento 

Complexo, na medida em que desafiaram as concepções de verdade, objetividade, certeza, 

regularidade, linearidade, determinismo, redutibilidade e disjunção como método. Nestas 

teorias, Morin visualizou “sementes” da complexidade, articulando-as em um movimento de 

integração de conhecimentos contraditórios, por meio de uma série de princípios (Operadores 

Cognitivos do Pensamento Complexo) que trataremos a seguir. 

Assim emerge uma nova relação entre pesquisador e objeto/fenômeno pesquisado, 

guiado por princípios inspiradores, por uma ciência com consciência que redimensiona a 

pesquisa, produzindo o que Suanno (2015) denominou por Método Antimétodo da 

Complexidade. 

 

Com a complexidade, Edgar Morin convida a ciência, a sociedade e as culturas 

para pensarem sobre como pensam, como pesquisam, como produzem o 

conhecimento e como ensinam. E apresenta novos caminhos para interrogar a 

realidade, para produzir conhecimento, para ensinar e aprender, emergem em um 

contexto de múltiplas crises. Ontologicamente a complexidade interroga o ser e 

o sentir; epistemologicamente interroga o saber e o modo de pensar; e 

metodologicamente interroga o agir, a ação e a práxis. (Suanno, 2015, p. 75). 

 

Morin (1996a) tem consciência das limitações do próprio pensamento, caracterizando-

o como um pensamento em complementação, aberto, em construção: 

 

O pensamento complexo não é o pensamento onisciente. Pelo contrário, é o 

pensamento que sabe que sempre é local, situado em um tempo e em um 

momento. O pensamento complexo não é o pensamento completo; pelo 

contrário, sabe de antemão que sempre há incerteza (p. 285). 

 

Desta maneira, algumas características marcam a epistemologia da complexidade, 

como diz González Rey (1997): 

 

Ontologicamente a epistemologia da complexidade implica em aceitar a natureza 

múltipla e diversa do estudado, a integração e desintegração de elementos 
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diferentes e contraditórios em distintos tipos de unidade, a aceitação da mudança 

e mutabilidade dos objetos, do imprevisto como forma de expressão alternativa 

de um sistema diante de fatos similares ocorridos no tempo, assim como 

compreender formas irregulares de ordem, rompendo com o conceito de ordem 

equivalente a sequência regular (p. 82). 

 

Por sua vez, esta quantidade de assunções não é simples de ser compreendida, pois 

passamos muitos anos vivendo o progresso na humanidade por meio de um modo totalmente 

redutor, determinista, reducionista, mecanicista de se pensar e fazer ciência e de uma hora 

para a outra temos que abrir espaço para a incerteza, a irregularidade, o caos, a catástrofe e a 

desordem.  

Mas, a questão não é negar a certeza provisória e sim inserir a incerteza como sua 

parceira em uma valsa que desenha o conhecimento na humanidade, assim como as duas 

pontas de um compasso trabalham de formas diferentes sobre o papel para alcançar um 

mesmo objetivo. Nesse sentido, um dos desafios é o de lidar com a constante dialética que 

compõe a forma de expressão da realidade, articulando certeza provisória e incerteza, ordem e 

desordem, ação e reação, não negando o todo em prol da parte, nem a parte em prol do todo, 

mas reconhecendo o valor de cada um destes elementos, sem reduzirmos um ao outro (Morin, 

2003, 2013, 2015c; Morin; Almeida & Carvalho, 2007). 

E falando de dialética, há que se pontuar que Morin (2013, 2014, 2015b) dá especial 

atenção a este conceito, na medida em que este serve como inspiração para o princípio 

complementar de dialógica, 

 

dialógico significa unidade simbiótica de duas lógicas que ao mesmo tempo se 

alimentam, competem entre si, parasitam-se mutuamente, se opõem e se 

combatem até a morte. Eu disse dialógico não para afastar a ideia de dialética, 

mas para fazê-la derivar daí (Morin, 1977/2013, p. 105). 

 

Daí que o Pensamento Complexo propõe a religação dos saberes por meio da 

reintrodução do sujeito e de sua subjetividade no processo de produção de conhecimento 

(Morin, 1996b). Isto quer dizer que todo conhecimento está diretamente ligado a um sujeito 

do conhecimento, que é histórico, cultural, biológico, enigmático, plural, que o constrói com 

base em suas relações com os mais diferentes meios ou níveis pelos quais se expressam a 

realidade – é um sujeito auto-eco-organizado(r), em cuja identidade está impregnada a 

constituição indivíduo – espécie – sociedade, numa relação de autonomia/dependência, 

liberdade/submissão com/ao meio de produção e reprodução (Morin, 1977/2013, 

1980/2015a). 
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Isso quer dizer que as condições em que o sujeito se encontra dizem sobre a maneira 

como este irá pensar a realidade, pois 

 

cada ser pensante tem uma especificidade multidimensional que lhe permite 

pensar, constituída por aspectos biológicos, psicológicos, sociais, 

antropológicos, históricos, perceptivos, emocionais, lógicos, assim cada ser 

pensante pauta-se nos pensamentos e nas explicações aceitas pela sociedade, ou 

pelo grupo social ao qual pertence, mas também vai além (Suanno, 2015, p. 80). 

 

É neste sentido que se coloca a problemática: como religar tais conhecimentos? Existe 

um caminho [método] para isso? 

Há um método da Complexidade? 

A palavra método vem do grego methodos (metà = além de, por meio de, através; 

hodoós = via, caminho) e se refere ao caminho realizado na busca pelo conhecimento. Isto é, 

quais são os princípios fundamentais, operadores que inspiram o pesquisador em relação ao 

seu objeto na criação de estratégias para a pesquisa. Este caminho, por sua vez, tem sido 

objeto de fetiche por alguns cientistas que ainda não puderam perceber as suas limitações 

axiomáticas, lógicas e o vê como um receituário de passos a serem seguidos para se alcançar 

uma verdade válida. Ou seja, reificando o método e reduzindo a validade de um conhecimento 

a uma “procedimentalização” (Morin, 2011b; Carvalho, 2014). 

Sobre isso, Furlan (2008) destaca que: 

 

O método, destarte, é sempre um caminho provisório para responder a 

determinada questão, e a pesquisa, percorrendo-o, pode suscitar outras questões, 

revelar becos sem saídas aparentes, sugerir novas direções ou ideias, e é assim 

que surgem e se desdobram questões metodológicas propriamente ditas. O 

método pode se sedimentar, revelar-se um caminho heurístico e mesmo esquecer 

seus andaimes ou processo de construção. Do método sedimentado podemos 

dizer o que Latour e Woolgar (1979/1997) disseram a respeito dos aparelhos 

utilizados nos laboratórios de pesquisa, seguindo o pensamento de G. Bachelard: 

são teorias reificadas, isto é, que se colocam como realidade sem necessidade de 

discussão. Assim, por exemplo, um microscópio pressupõe aceitação de uma 

teoria óptica, uma balança pressupõe aceitação de uma teoria gravitacional e 

uma mecânica de seus elementos, etc. Uma vez aceitas as teorias, simplesmente 

utilizamos seus instrumentos, colhemos os seus dados como se fossem a própria 

realidade (p. 25). 

 

Desta forma, o método, para o Pensamento Complexo, não é um momento de pesquisa 

no qual se determinam os procedimentos ou um passo a passo a ser seguido, mas uma 

articulação de princípios de inteligibilidade da realidade como oportunidade para ampliar os 
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níveis de percepção sobre o objeto/fenômeno investigado. É o modo pelo qual o pesquisador 

concebe e produz a sua relação com o objeto, guiando-se por uma pergunta problematizadora.  

Suanno (2015) ressalta que o método é o caminho para o conhecimento, é o modo de 

pensar/sentir/agir/perceber do pesquisador em sua relação com o fenômeno/objeto 

investigado. 

 

O método é uma via, uma inspiração orientadora de cunho ontológico e 

epistemológico, um atributo do pensar, um modo de pensar, que mobiliza o 

pensamento do pesquisador com princípios, conceitos, concepções, visão de 

mundo e valores que no percurso da pesquisa é utilizado pelo sujeito para criar e 

recriar, no trajeto, suas estratégias, ações e reflexões ao construir sua pesquisa e 

produzir conhecimento (Suanno, 2015, p. 91).  

 

Dizendo de outra maneira, o método é resultado da forma como os princípios 

orientadores do pesquisador operam no processo de construção do conhecimento e nas 

relações entre sujeito e objeto. A partir de princípios operadores de religação a Complexidade 

propõe autonomia e autoria do pesquisador na relação com o objeto/fenômeno investigado. 

Assim 

 

O observador não deve apenas praticar um método que lhe permita passar de um 

ponto de vista a outro e conceber a polimáquina; ele precisa também de um 

método para acessar o metaponto de vista sobre os diversos pontos de vista, 

inclusive o seu próprio ponto de vista de sujeito inscrito e enraizado em uma 

sociedade (Morin, 1977/2013, p. 224). 

 

Em outro momento, quando questionado sobre qual sentido atribuía à palavra Método, 

responde: 

 

Parto do sentido grego original, que significa trajetória. Toda minha elaboração 

em seis volumes foi um percurso no qual o caminho se faz ao andar, segundo o 

verso de Antonio Machado: Caminante no hay camino, se hace camino al andar 

(Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao andar). De fato, esse 

caminho elaborou um método da complexidade. Um método como esse não tem 

nada a ver com o que se denomina metodologia. Uma metodologia define um 

programa de trabalho preciso e definitivamente estabelecido. Meu método 

pretende ser uma ajuda para o espírito para que ele enfrente as complexidades e 

elabore suas estratégias (Morin, 2010, p. 241-242). 

 

Em seguida, traça uma diferenciação de seu método com o método de Descartes: “o 

método de Descartes aproxima-se de uma metodologia, pois prescreve os processos a serem 
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seguidos para chegar a um conhecimento pertinente. Quanto a mim, indico as exigências a 

serem satisfeitas para tratar as complexidades” (Morin, 2010, p. 242). 

Isso quer dizer que o método, inspirado em princípios operadores do pensamento e da 

ação, inspira o caminho criado estrategicamente pelo pesquisador para a sua pesquisa e não 

pode ser replicado por nenhum outro pesquisador, pois diz respeito a relação individual (e ao 

mesmo tempo social e cultural) com o objeto de pesquisa, a questão problematizadora da 

pesquisa, impregnada pelos níveis de percepção, consciência, fundamentação teórica e valores 

do pesquisador ao desenvolver a pesquisa. 

O método é o caminho construído na relação entre sujeito e objeto, é um Método In 

Vivo (Morin, 2010), o que implica a articulação entre subjetividade e objetividade. Nesta 

relação estão envolvidos diferentes níveis de percepção, a intencionalidade da consciência do 

sujeito, a bioantropologia do conhecimento, a cultura, a possibilidade de diferentes tipos de 

compreensões que são frutos de uma realidade multidimensional e o contexto em que o 

pesquisador está inserido – tudo isso na tarefa de articular os princípios operadores de 

religação do pensamento complexo com as informações obtidas para construir conhecimento. 

Desta forma, este capítulo sobre o método de pesquisa pretende ser uma transgressão, 

uma forma de resistência, uma demarcação da singularidade e da incerteza do processo de 

construção do conhecimento, uma narração, prosa ou poesia contida em uma dissertação. O 

método, nesta perspectiva, desburocratiza padrões, passos, procedimentos de pesquisa, dando 

liberdade ao sujeito de construir o seu próprio caminho, guiado por princípios de religação. 

 

O método/estratégia da complexidade é uma elaboração do sujeito inspirado por 

uma epistemologia complexa, problematizadora, religadora, que questiona o 

problema da verdade, e que está ciente que o conhecimento elaborado são 

traduções construídas pelo pesquisador (Suanno, 2015, p. 95). 

 

Este caminho não pode ser refeito por outro pesquisador, nem mesmo por mim, que 

dentro de alguns dias, meses ou anos, olharei para este trabalho e provavelmente direi “eu 

poderia ter feito isso de forma diferente”. Mas isso não significa falta de rigor, só aponta que 

o processo de construção do conhecimento não é estático, sendo fruto do trabalho criativo de 

um autor que se propôs a compreender determinada questão, sob a bioantropologia do 

conhecimento. 

Isso nos remete diretamente às noções de sujeito, à concepção de ser humano de 

Morin (1996b, 2015c) como ser vivente em uma realidade ecossistêmica-socio-histórico-

cultural, sendo um ser ecodependente, auto-eco-organizador de sua experiência. Uma 



20 

 

emergência do sistema indivíduo/espécie/sociedade, que se comunica com o seu semelhante, 

com o mundo, reconhecendo-se na sua própria experiência. 

Este autor propõe que façamos a reforma do pensamento, mudemos o estilo de 

pensamento, para buscar pensar complexo e religar conhecimentos e saberes. A inquietação 

que emerge é como pensar complexo? Sobre esta pergunta, Suanno (2015) sustenta que Morin 

desenvolveu um Método Antimétodo da Complexidade. 

 

Para mim, Edgar Morin elaborou a Epistemologia da Complexidade e propõe 

um “método antimétodo”, um “método in vivo”, que se caracteriza pela 

construção do caminho ao caminhar, sem regras rígidas e pré-estabelecidas, mas 

aponta princípios orientadores do pensamento complexo que podem, ou não, 

auxiliar o pesquisador na aventura pelo conhecimento. O caminho é construído 

pelas possibilidades e limitações do pesquisador na relação e na experiência da 

pesquisa com o objeto/fenômeno investigado em contexto, ao construir 

estratégias possíveis, pertinentes e sujeitas à ecologia da ação no processo de 

construção do conhecimento científico (p. 94). 

 

Morin escreve os seis volumes de sua obra O método e neste traça as diferenças entre 

um método religador (complexo) de um método disjuntivo (cartesiano). Por isso, traz em sua 

obra uma série de princípios pelos quais a dúvida passe a exercer um papel central na tarefa 

de, 

 

Começar pela extinção das falsas transparências. Não do claro e do distinto, mas 

do que é obscuro e do que é incerto; não mais do conhecimento assegurado, mas 

da crítica da incerteza. Nós podemos começar ignorantes, incertos, confusos. 

Mas trata-se de uma nova consciência da ignorância, da incerteza, da confusão 

[...]. Enfim, a aceitação da confusão pode se tornar um meio de resistir à 

simplificação mutiladora. Se no início não dispomos de um método, pelo menos 

podemos dispor do antimétodo, pelo qual ignorância, incerteza, confusão 

tornam-se virtudes (Morin, 1977/2013, p. 29). 

 

Estes princípios do Método Antimétodo da Complexidade (Suanno, 2015) são os 

Operadores do Pensamento Complexo por Morin apresentados por meio de sete princípios (1 

ao 7) (Morin, 2003, 2015c; Moraes, 2008; Suanno, 2015), complementados por mais três 

princípios (8,9 e 10) identificados na obra de Morin por Moraes e Valente (2008): 

1. Princípio Sistêmico-Organizacional: versa sobre o fato de que “todos os objetos que 

conhecemos são sistemas, ou seja, estão dotados de algum tipo de organização” 

(Morin, 1996a, p. 278). Ainda sobre este princípio, Morin (2015c) assinala que  

 

é por meio da organização que o todo se constitui em algo mais do que a mera 

soma das partes ou, dito de outra forma,  que um todo organizado (sistema) 
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produz ou favorece o aparecimento de certo número de qualidades novas, 

ausentes nas partes separadas: as emergências (p. 110). 

 

Por exemplo, uma célula é composta por várias estruturas menores, as organelas 

(mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, Lisossomo, etc.), que quando operam 

em conjunto permitem que sua macroestrutura funcione. Da mesma forma, as células, 

quando organizadas de diferentes maneiras, dão origens aos tecidos, que por sua vez, 

dão origem aos órgãos, que dão origem aos sistemas. Somente quando todos operam 

de forma conjunta é que podemos ver a vida do ser humano existir em sua plenitude 

biológica. E não somente podemos observar a existência de sistemas em estruturas 

físicas, mas também em processos psicológicos, como a aprendizagem que se dá por 

meio da articulação de diferentes processos, como a memória, a psicomotricidade, a 

atenção, a senso-percepção, etc.  

O princípio sistêmico-organizacional nos mostra que todos os objetos estão 

conectados no mundo, através de inúmeras relações possíveis. Por meio dele articula-

se o conhecimento do todo ao conhecimento das partes, por compreender que o todo 

se constitui por partes que retroagem sobre as mesmas.  

De acordo com Morin (1980/2015b) para conhecer o todo é necessário conhecer 

as partes e para conhecer as partes é necessário conhecer o todo, que pode ser maior 

ou menor do que a soma das partes. Por sua vez, ao pensar através do princípio 

sistêmico-organizacional, somos remetidos a um segundo princípio, o hologramático, 

que nos mostra a forma como todo e parte se relacionam. 

2. Princípio Hologramático: para “pensar complexo por meio do 

princípio sistêmico-organizacional remete a necessária articulação ao princípio 

hologramático, uma vez que a parte possui sua singularidade e o todo também está 

inscrito nas partes” (Suanno, 2016). Nesse sentido, este princípio evidencia a 

necessidade de articular o todo e as partes na busca pela compreensão do que é 

específico de cada um e da dinâmica relacional, pois existem qualidades que só 

aparecem no todo, outras só nas partes. 

Assim, é preciso entender as relações entre estes dois elementos (todo e parte) 

sem reduzir um ao outro. Para Morin (1977/2013) “não deve haver aniquilamento do 

todo pelas partes ou das partes pelo todo. Importa então esclarecer as relações entre 

partes e todo, em que cada termo remete ao outro” (p. 158). Isso implica em entender 
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que a parte, isolada, desempenha um tipo de movimento, função, mas que quando 

colocada em relação ao todo pode mudar o seu comportamento (e geralmente o faz).  

A relação parte/todo é essencial no que diz respeito à observação dos 

fenômenos/processos e a forma como isso é feito pode nos trazer informações 

totalmente diferentes em uma pesquisa. Sobre a relação parte/todo, cada uma 

desempenha um papel diferente e complementar dependendo do tipo de organização 

que se tem, ou sob que tipo de observação que se faz, por exemplo: “Não apenas o 

indivíduo existe em uma sociedade, mas a sociedade existe em seu interior, uma vez 

que, desde seu nascimento, a sociedade inculcou nele a linguagem, a cultura, suas 

proibições, suas normas” (Morin, 2015c, p. 116). 

3. Princípio Retroativo: esse reconhece a existência de processos 

autorreguladores e o faz quando “rompe com o princípio de causalidade linear: a causa 

age sobre o efeito e o efeito age sobre a causa, como no sistema de aquecimento, em 

que o termostato regula o andamento do aquecedor” (Morin, 2003, p. 94).  

É o princípio que diz que um sistema tem o poder de regular-se em cadeia, 

circuito, em que os efeitos e causas estão intimamente ligados e programados para 

conservarem-se mutuamente nos processos de homeostase e homeorrese. Por isso, este 

fenômeno reconhece a causalidade circular, retroalimentadora, na qual o próprio 

sistema fornece feedbacks para que se regulem as atividades e se corrijam as 

dispersões, os erros e capte-se matéria/energia/informação do exterior para 

manutenção de sua dinâmica generativa. Este princípio versa sobre a autorregulação, a 

ampliação da percepção sobre as interações e as implicações mútuas. 

4. Princípio Recursivo ou Autogerativo: reconhece “que os produtos e 

os efeitos são, eles mesmos, produtores e causadores daquilo que os produz” (Moirn, 

2003, p. 95). Ou seja, é o processo que “produz os elementos e efeitos que são 

necessários à sua própria geração ou existência, processo circuitário pelo qual o 

produto ou o efeito final se torna o elemento primeiro ou causa primeira” (Morin, 

1977/2013, p. 231). 

Ao dizer que o homem é produto e produtor de uma sociedade, estamos 

afirmando o princípio recursivo. O ser humano nasce e adquire cultura desta sociedade 

e, na medida em que se desenvolve, vai contribuindo para moldar ou manter esta 

cultura para assim formar, tanto a nova geração de humanos, como a si mesmo que 

vive nesta sociedade/cultura.  
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Aqui entra em cena a ideia de autopoiesis, o ser gerador de si: o organismo 

humano, por exemplo, “mata” milhões de células por dia para dar espaço para as mais 

novas que são geradas por ele mesmo. O princípio recursivo tem natureza 

autopoiética, sendo autogerativo em um ciclo autoconstitutivo, auto-organizador e 

autoprodutor (Morin, 2007b), caracterizado por uma dinâmica processual em espiral 

evolutiva do sistema. 

5. Princípio Auto-eco-organizador: destaca o paradoxo da autonomia 

dependente que evidencia que o sujeito, por mais que tenha a capacidade de gerar a si 

mesmo, tem sua autonomia condicionada ao meio em que vive. Este princípio 

evidencia que todo o mundo está em relação, em uma rede interconectada de múltiplas 

interações que se organizam de diferentes maneiras. Desta forma, além de realizar a 

pesquisa, o pesquisador também é influenciado por esta.  

Este princípio concebe o ser humano como uno e múltiplo, simultaneamente. 

Ainda, como indivíduo-sociedade-espécie não separando as noções de cultura e 

natureza. Amplia a visão sobre a realidade ao evidenciar as interrelações entre os 

diversos elementos constituidores da natureza/mundo/sujeito/realidade.  

Por exemplo, o ciclo vigília-sono do ser humano é diretamente afetado pela 

relação entre a Glândula Pineal e a atividade solar, no ciclo dia/noite. Esta relação é 

uma das determinantes do ciclo circadiano, demonstrando a interessante conexão que 

nosso organismo possui com o ecossistema. Bem como, evidencia o quanto a relação 

corpo/universo, interno/externo, mente/sociedade estão intimamente ligadas ao 

princípio auto-eco-organizador. 

6. Princípio Dialógico: conforme Morin (1986/2015b), o “princípio 

dialógico pode ser definido como a associação complexa 

(complementar/concorrente/antagônica) de instâncias necessárias em conjunto à 

existência, ao funcionamento e ao desenvolvimento de um fenômeno organizado” (p. 

110). É o princípio que “explica que há contradições que não se resolvem e assim, 

para pensar dialogicamente, é preciso compreender que na realidade e nos objetos 

participantes da pesquisa, as contradições convivem por serem indissolúveis na 

realidade” (Suanno, 2015, p. 100). Ou seja, entende-se que há possibilidade de lógicas 

paraconsistentes, que coexistem, mas que necessariamente não precisam resultar em 

uma síntese, contudo podem resultar em uma dinâmica de complementaridade, haja 

vista que “uma unidade simbiótica de duas lógicas que ao mesmo tempo se alimentam, 
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competem entre si, parasitam-se mutuamente, se opõem e se combatem até a morte” 

(Morin, 1977/2013, p. 105). É a possibilidade de uma dialética sem síntese. 

7. Princípio de Reintrodução do Sujeito Cognoscente no processo de 

construção do conhecimento: entende que o sujeito é essencial no processo de 

construção do conhecimento. Na perspectiva de Morin (2000a) o conhecimento “é o 

fruto de uma tradução/reconstrução por meio da linguagem e do pensamento [...], o 

que introduz o risco do erro na subjetividade do conhecedor, de sua visão de mundo e 

de seus princípios de conhecimento” (p. 20).  

Quer dizer, o conhecimento é fruto de um sujeito que conhece, estuda, pesquisa, 

experimenta, teoriza e este movimento é realizado com base em toda uma “bagagem” 

histórica, cultural, social e também biológica, que depende das capacidades 

neurocognitivas do sujeito de, inclusive, processar informações no nível cerebral. 

Deve-se, então, levar em conta a vida do sujeito por trás da teoria, pois esta, 

certamente, influi no modo como o pensamento é formado. 

8. Princípio Ecológico da Ação: é aquele que reconhece que “a ação 

escapa à vontade do ator político para entrar no jogo das inter-retroações, retroações 

recíprocas do conjunto da sociedade” (Morin, 1996a, p. 284). Isto é, a partir do 

momento em que praticamos algo no mundo, isso sai do domínio da nossa vontade 

para sofrer alterações, interpretações, percepções diferentes dos distintos 

sujeitos/espaços/momentos. Segundo o princípio ecológico da ação, toda ação é 

sempre uma ação ecologizada, marcada pela incerteza e aleatoriedade. 

9. Princípio da Enação: é o que percebe que toda ação cognitiva é guiada 

pela percepção do sujeito. “O movimento do pensamento guiado pelo princípio da 

enação compreende que toda ação cognitiva é uma ação perceptivelmente guiada [...]. 

Percepção e ação são inseparáveis e evoluem juntas” (Suanno, 2015, p. 102).  

Desta forma, o processo de pesquisa também passa pelas percepções que o 

pesquisador possui frente ao objetos/sujeito/mundo. 

10. Princípio Ético: segundo Morin (2004/2011b), “a finalidade ética tem 

duas faces complementares. A primeira é a resistência à crueldade e à barbárie. A 

segunda é a realização da vida humana” (p. 202). E neste sentido, o amor ocupa uma 

posição fundamental: é a fé ética que nos ensina a resistir à crueldade e buscar a 

liberdade, a igualdade e a solidariedade.  

Assim, entende-se como princípio ético para a ciência a ideia de religar “pela 

sobrevivência da humanidade, reconhecer a necessidade de religar-se aos nossos, 
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religar-se aos outros, religar-se à Terra Pátria” (Morin, 2004/2011b, p. 195). Isso só 

“pode realizar-se pelo enraizamento, pelo desenvolvimento e pela sinergia das duas 

consciências: a intelectual e a moral” (Morin, 2005/2011b, p. 195). 

 Dizendo em outras palavras, não adianta evoluirmos cognitivamente se esta 

evolução resultar na destruição da humanidade, como no caso da bomba atômica, em 

que demonstramos uma espetacular capacidade de manipulação da física, mas o 

fizemos para causar dano a nossa própria existência.  

É uma ética que reconhece a diversidade, a multiplicidade e também a unidade, 

não como instâncias opostas que tenham que subjugar umas às outras, mas como 

instâncias complementares, recursivas. 

Todos estes princípios, operadores de religação, servem para orientar a pesquisa, não 

para fazê-la de uma forma reificada, como se, ao cumprir determinadas etapas, ou um 

checklist, a pesquisa fosse isenta de erros, ou que representasse uma cópia fiel da realidade, 

isso seria trair os próprios princípios da complexidade. 

 

Supondo que quiséssemos uma observação exaustiva sobre um objeto, seríamos 

levados à espiral das interações das quais esse objeto participa e procede; trata-

se de um ser vivo, seria preciso captar as miríades de interações entre os 

microestados constitutivos e as miríades de interações ecológicas que lhe são 

associadas, o que ultrapassa em complicação todas as possibilidades de 

concepção por um espírito humano (Morin, 1977/2013, p 431).  

 

Desta forma, o Método Antimétodo da Complexidade (Suanno, 2015), não possui um 

script procedimental que deva ser seguido buscando uma generalização de resultados ou ainda 

a possibilidade de replicação da pesquisa, porque cada movimento da investigação é fruto de 

uma relação íntima do pesquisador com o objeto pesquisado, e os resultados desta ocorrem da 

articulação da capacidade cognitiva do pensante sobre o objeto pensado, implicações 

contextuais, histórias, culturas e especificidades do processo.  

Sobre esta perspectiva, o método “é uma viagem em busca de um modo de 

pensamento capaz de respeitar a multidimensionalidade, a riqueza, o mistério do real e o 

caráter multidimensional do real” (Morin, 1980/2015a, p. 24). 

Por essa multidimensionalidade da realidade e do ser humano, a pesquisa Complexa 

necessita de um caráter multirreferencial (Munné, 2005), no “sentido de múltiplas referências 

consultadas no processo de pesquisa, de múltiplas áreas do conhecimento e perspectivas 

teóricas/epistemológicas, se o problema investigado demandar” (Suanno, 2015, p. 105). Ou 

seja, a pesquisa complexa busca uma metodologia transdisciplinar. 
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A transdisciplinaridade como via e como pulsão religadora para buscar um 

conhecimento complexo da/na psicologia 

O conhecimento moderno tem sido organizado através de disciplinas que, segundo 

Morin, Almeida e Carvalho (2007), podem ser definidas como “uma categoria que organiza o 

conhecimento científico e que institui nesse conhecimento a divisão e a especialização do 

trabalho respondendo à diversidade de domínios que a ciência recobre” (p. 39). As reflexões 

que ocorrem em torno da Epistemologia da Complexidade têm explicitado as limitações do 

modo de pensar da pesquisa na ciência moderna, bem como os limites da disciplinarização do 

conhecimento, que acarretam uma hiperespecialização do pensamento (Morin, Almeida & 

Carvalho, 2007). 

Para não correr este risco e encontrar novas formas de inteligibilidade sobre o 

ser/realidade, é preciso desafiar os marcos nos quais as disciplinas fincaram suas estacas e 

fizeram suas fronteiras. Sobre isso, Moraes (2015) sustenta que a transdisciplinaridade 

“pressupõe uma racionalidade aberta que transcende os campos disciplinares das ciências 

exatas e dialoga com a arte, com a espiritualidade, com o imaginário, com a intuição, além de 

dialogar com as ciências humanas” (p. 93). 

Desta forma, a transdisciplinaridade se caracteriza por ser um olhar sobre o 

conhecimento que vai além da percepção deste em disciplinas, que consegue enxergar 

relações entre diferentes campos do saber. Nesse sentido, Nicolescu (1999) salienta: “a 

transdisciplinaridade, como o prefixo trans indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo 

tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e mais além de qualquer 

disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente (p. 53). 

Assim, ter um pensamento trandisciplinar implica em uma atitude aberta em relação 

ao conhecimento, com respeito a diferentes formas de pensar, não rejeitando-as mas tentando 

compreendê-las em um processo mais amplo de articulação e religação de saberes 

(D’Ambrósio, 1997). 

Com a atual quantidade de informação acumulada, quem seria capaz de definir os 

limites da psicologia, da antropologia, da sociologia e da economia? E ainda que os cientistas 

sejam capazes de fazê-lo com maestria, seriam capazes de construir novas articulações para 

ampliar a compreensão sobre estes campos? Porventura, não estão todas estas disciplinas 

tomando recursos emprestados umas das outras para entenderem seus próprios objetos de 

estudo? Não existem campos de intersecção que são, quase impossíveis de serem demarcados, 

como a psicologia social, que assume viés sociológico ou psicológico dependendo da forma e 

da tradição de investigação do pesquisador?! 
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Apesar de algumas resistências históricas, algumas ciências hoje já emergem no 

campo acadêmico com a disposição e com o desejo de ser relacionarem em dinâmicas inter, 

multi e transdisciplinares. No último caso, a proposta não é uma simples articulação de 

conteúdos próximos ou semelhantes, mas sim a construção de ponte onde existem muros – é 

integrar o homo sapiens, no homo socius, no homo demens, no homo faber, etc., e ver onde 

este conhecimento nos leva.  

Construir novos caminhos para compreensão do real e do humano em sua 

integralidade, articulando os elementos que forem possíveis e necessários, respeitando-se e 

compreendendo as limitações do tempo, da cultura, dos recursos materiais disponíveis, e da 

capacidade cognitiva do sujeito religador. 

Sobre a emergência das ciências (ou áreas de conhecimento) transdisciplinares, Morin 

(1977/2013) aponta a ecologia, que integrou em si conhecimentos de geografia, biologia, 

física, química e inclusive de economia para buscar dar conta da compreensão sobre o 

ecossistema. E existem outros exemplos, como a Cosmologia e Epigenética (Morin, 

1977/2013, 1980/2015a; Consolaro, 2009), que integraram conhecimentos além de uma única 

disciplina para ter uma visão mais ampla, sistêmica, complexa da realidade. 

Seria possível construir uma nova forma de compreensão transdisciplinar, religadora, 

em torno do objeto de estudo da psicologia considerando algumas de suas diferentes correntes 

e abordagens? 

As diversas concepções de sujeito para a psicologia e a noção de sujeito da 

Complexidade 

Apresentar concepções de sujeito não é uma tarefa fácil nem mesmo para a psicologia, 

na medida em que existem diferentes formas de compreensão deste tema pelas correntes de 

pensamento psicológicas. Sobre a questão do sujeito, Morin (1996b) fala: 

 

A noção de sujeito é uma noção extremamente controvertida. Desde o princípio, 

manifesta-se de forma paradoxal: é, simultaneamente, evidente e não-evidente. 

Por um lado é uma evidência óbvia, dado que, em quase todas as línguas, existe 

uma primeira pessoa do singular, mas também é uma evidência à reflexão, tal 

como indicou Descartes: se duvido, não posso duvidar de que duvido, portanto 

penso, ou seja, sou eu quem pensa. É nesse nível que aparece o sujeito. 

Sem dúvida, a noção de sujeito não é evidente: onde se encontra esse sujeito? O 

que é? Em que se baseia? É uma aparência ilusória ou uma realidade 

fundamental? (p. 45). 

 

Por sua vez, esta profunda dificuldade filosófica foi transposta para a psicologia como 

um dos pré-requisitos a ser respondido para o surgimento de propostas de uma ciência 
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psicológica. Todavia, algumas escolas de pensamento parecem ter negligenciado a noção de 

sujeito, tratando a questão de forma secundária “embutindo-a” por meio de termos como “ser 

humano”, “indivíduo”, dentre outros (González Rey, 2003). 

Esta noção (ou preocupação com a noção) de sujeito, por exemplo, não aparece, 

explicitamente, em Wundt, o fundador da psicologia moderna, mas pode ser percebida pela 

forma como este trata o objeto e a forma de estudo da psicologia. Wundt era um pesquisador 

alemão com formação em filosofia e fisiologia e entendia a psicologia como uma ciência cujo 

objeto de estudo seria a experiência interna (ou imediata) (Araújo, 2009; Schultz & Schultz, 

2009).  

Wundt acreditava na possibilidade de uma psicologia empírica, e portanto tomou 

como um de seus desafios a tentativa de sistematizar um conhecimento filosófico que desse 

conta de construir tal projeto baseando-se em dois princípios: o do paralelismo psicofísico e o 

da causalidade psíquica (Araújo, 2009). 

 

Do ponto de vista do tratamento empírico da vida mental, o princípio do paralelismo 

psicofísico contém apenas o pressuposto de que todo evento mental tem um processo 

físico correspondente, enquanto que o inverso disso não é de modo algum exigido, 

uma vez que inúmeros processos fisiológicos não têm relação alguma não só com os 

próprios fenômenos da consciência, mas também com seus processos auxiliares, que 

ocorrem no sistema nervoso central (Wundt, 1889, p. 584-585, citado por Araújo, 

2009, p. 217). 

 

Desta forma, ao defender a questão do paralelismo psicofísico, Wundt reconhece a 

existência de correspondência entre os processos físicos e mentais, sendo que desta forma, 

assim como existem processos de causalidade física, também o existiriam os de causalidade 

psíquica, de modo que, para Wundt, esses dois processos são complementares e nunca 

deveriam entrar em contradição um para com o outro (Araújo, 2009). 

Apesar de ter recebido uma grande influência empirista, a forma como Wundt entende 

que a consciência era constituída era muito própria: “[Wundt] não aceitava a ideia de os 

elementos da consciência serem estáticos [...], ao contrário, acreditava no papel ativo da 

consciência em organizar o próprio conteúdo” (p. 84). Isso mostra que o psiquismo humano 

não era somente uma instância passiva, sujeita aos estímulos ambientais, mas também possuía 

um caráter organizador, integrador da experiência psicológica. 

Por sua vez, Wundt acreditava que o projeto de uma psicologia experimental era 

limitado e que precisava ser trabalhado em conjunto de uma forma de psicologia dos povos 
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(Völkerpsychologie). Nisto estava posta uma separação que haveria de reinar por muito tempo 

na psicologia: a dualidade social/individual.  

Para este pesquisador, a psicologia experimental deveria estudar aquilo que ele 

compreenderia como funções psíquicas inferiores, como a percepção, a sensação, a 

experiência mediata e imediata
3
, por exemplo. Já a psicologia dos povos deveria estudar as 

funções psíquicas superiores, como a linguagem, os costumes, os mitos, a moral (Schultz & 

Schultz, 2009; González Rey, 2003; Farr, 2000). 

Nesse sentido, a Völkerpsychologie  apontava para o caráter histórico e cultural de 

constituição da mente e entendia a intrínseca relação entre homem e cultura (Farr, 2000). 

Mesmo com essa concepção, Wundt ainda não havia sido capaz de perceber que mesmo 

aqueles fenômenos que considerava serem inferiores, também possuíam formação social, 

parecendo ainda estar atrelado ao dualismo cartesiano, pois esta psicologia ainda enxergava 

um homem cindido entre natural e social. 

O trabalho de Wundt foi muito importante e este é reconhecido como o pai da 

Psicologia Moderna pelo fato de ter, além de habilidades enquanto acadêmico, habilidades 

políticas e institucionais importantes. Assim, além de criar um laboratório de psicologia 

experimental na Universidade de Leipzig, Wundt também havia criado uma revista científica 

de psicologia e atraído para perto de si um grupo de jovens e promissores pesquisadores. 

Esses se ocuparam de difundir parte de suas ideias pela Europa e Estados Unidos, por mais 

que neste último, tenha encontrado maior oposição pelo surgimento de outras correntes de 

pensamento (Schultz & Schultz, 2009; Farr, 2000). 

Mas a psicologia fisiológica de Wundt não parece ter ido muito longe. Ainda em vida 

já encontrava sérias oposições no campo das ideias e da política e, depois de sua morte, seu 

projeto parece ter “estacionado”. Schultz e Schultz (2009) explicam que,  

 

as opiniões políticas de Wundt também eram alvo de críticas e podem ser a 

explicação para a afirmação de um historiador ao descrever o declínio 

precipitado da psicologia wundtiana entre as duas grandes guerras (1918-1939). 

[...] os estudiosos creditavam o seu declínio às declarações francas de Wundt a 

respeito da Primeira Guerra Mundial. Ele considerava a Inglaterra culpada por 

iniciar a guerra e defendia a invasão da Bélgica pela Alemanha como um ato de 

autodefesa (p. 90). 

 

                                                             
3
 Para Schultz & Schultz (2009) “a experiência mediata oferece informação sobre qualquer coisa, exceto sobre os 

elementos dessa experiência; a experiência imediata é equilibrada pela interpretação” (p. 84). 
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Além disso, as ideias de Wundt não foram bem recebidas nos Estados Unidos, lugar 

para onde muitos dos pesquisadores em psicologia migraram durante a Segunda Guerra 

Mundial, por parecerem muito acadêmicas e terem pouca implicação em resultados para a 

sociedade (Farr, 2000). 

Neste período, proliferavam escolas de pensamento no Eixo Europa-Estados Unidos e 

Edward Bradfort Titchener (1867-1927), discípulo inglês de Wundt que atravessou o 

Atlântico, foi quem criou o sistema teórico do estruturalismo, que “permaneceu em evidência 

por cerca de 20 anos nos Estados Unidos até ser superado por movimentos mais novos” 

(Schultz & Schultz, 2009, p. 106). O objetivo deste sistema era descobrir como a mente se 

estruturava e para isso Titchener propôs três procedimentos: 1) a redução dos processos 

conscientes aos seus elementos mais simples possíveis; 2) a determinação de como esses 

elementos se associavam na consciência através de leis; 3) e o traçado  das conexões de tais 

elementos com as condições fisiológicas (Schultz & Schultz, 2009). 

Também floresceu nos Estados Unidos a corrente de pensamento funcionalista, 

influenciada pelo trabalho de William James (1842-1910) e sintetizada por estudiosos como 

Granville Stanlley Hall (1844-1924), John Dewey (1859-1952), James Rowland (1869-1949) 

e Harvey A. Carr (1873-1954). Essa corrente de pensamento defendia três teses centrais: 1) o 

objeto de estudo da psicologia funcional era a operação mental, ou seja, a forma como o 

psiquismo funciona e em que condições; 2) a psicologia funcional é a psicologia que busca 

entender a forma como a consciência é útil para fazer a mediação entre as necessidades do 

organismo e as condições do meio; 3) a psicologia funcional é a psicologia que busca elucidar 

as relações psicofísicas,, não fazendo qualquer distinção entre mente e corpo (Schultz & 

Schultz, 2009). 

Embora Estruturalismo e Funcionalismo tenham apresentado diferenças fundamentais 

em relação aos seus preceitos básicos, pareciam apresentar uma herança em comum: ainda 

estavam enraizados em uma visão reducionista de mundo, concebendo o homem como um 

conjunto de estruturas ou funções que deveriam ser estudadas isoladamente. 

Porém, a partir da entrada no século XX, ainda nas primeiras duas décadas, uma nova 

corrente de pensamento começa a surgir nos Estados Unidos: o movimento conhecido como 

Behaviorismo, inaugurado com os trabalhos de John B. Watson (1878-1958). 

O Behaviorismo Metodológico é uma corrente de pensamento que recebeu influencia 

do estudo dos animais, do positivismo, do operacionismo e do pragmatismo filosófico. 

Entendia a psicologia como o estudo dos “elementos do comportamento, ou seja, os 

movimentos musculares do corpo e as secreções glandulares” (Schultz & Schultz, 2009, p. 
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268). Note-se que este tipo de behaviorismo não negava a existência de fenômenos como 

consciência, pensamentos e sentimentos, mas sob a influência de um ideal de objetividade 

científica, os ignoravam enquanto objetos de estudo porque não podiam ser acessados 

objetivamente mediante a experimentação (Schultz & Schultz, 2009; Matos, 1999). 

Por sua vez, o Behaviorismo alcançou sua posição máxima nas concepções de 

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) com o Behaviorismo Radical, a partir da década de 

1950, apresentando noções diferentes das watsonianas. Quais sejam, a noção de 

comportamento, que será reconhecida como “as interações Organismo-Ambiente” (Matos, 

1999, p. 63) e não mais a de movimentos musculares e secreções glandulares. Para Skinner a 

psicologia deveria dedicar-se ao estudo das respostas, não se preocupar em especular sobre 

comportamento, mas simplesmente descrevê-los. “Na visão de Skinner, o organismo humano 

seria controlado e operado pelas forças do ambiente, pelo mundo exterior, e não pelas forças 

internas” (Schultz & Schultz, 2009, p. 298). 

Em trabalho sobre a sistematização da noção de sujeito para Skinner, Micheletto e 

Sério (1993) mostram que, geralmente, esta noção tem sido empregada com dois significados 

distintos: o primeiros deles está relacionado à qualquer coisa/objeto que tenha existência, 

independente de ser animal, vegetal, um acontecimento, etc. O segundo significado está 

atrelado ao ser humano, supondo a existência de alguma qualidade especial (como a mente, 

consciência, liberdade, alma, ou o que seja) que o distinga dos demais fenômenos.  

 

Em nossa opinião, Skinner, ao desenvolver seu sistema explicativo, elabora uma 

concepção de homem antagônica às contidas nos significados do termo sujeito 

apontados: o homem não é algo que existe por si mesmo, não é origem, não é 

livre (no sentido de que não é determinado), não é de uma natureza diferente dos 

demais fenômenos e nem contém em si duas naturezas distintas; o homem está 

submetido a leis universais e é passível de ser conhecido (Micheletto & Sério, 

1993, p. 12). 

 

Conforme Micheletto e Sério (1993), o sujeito na perspectiva skinneriana se define na 

relação do organismo com os operantes
4
: a consciência, por exemplo, seria a capacidade que o 

indivíduo possui de descrever as regras/contigências que regem/afetam o seu comportamento. 

A liberdade, como outro exemplo, seria um sentimento que o indivíduo tem em relação às 

relações de reforçamento positivo e negativo. 

 

                                                             
4
 Operante diz respeito a uma classe de comportamento que opera sobre o meio ambiente para gerar 

consequências (Todorov, 2002). 
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Sob reforçamento negativo nós fazemos o que nós temos que fazer, e nós não 

sentimos liberdade. Nós podemos, também, não sentir liberdade sob 

reforçamento positivo ele é tão poderoso que nos impede de fazer coisas que 

gostaríamos de fazer. Escravos obviamente não sentem liberdade, mas 

trabalhadores também não sentem liberdade se eles devem trabalhar tanto e tão 

arduamente que eles não tenham tempo ou energia para fazer alguma coisa mais. 

Em Walden Two nós nos comportamos sob contingências de reforçamento 

positivo relativamente amenas e nós sentimos liberdade.(Skinner, 1985B/1987, 

p.39 citado por Micheletto & Sério, p. 15). 

 

Estas discussões são importantes porque atravessam a questão do sujeito para o 

Behaviorismo Radical, distinguindo-o dos demais sistemas teóricos. Skinner concebeu um 

sistema monista no qual o sujeito é dependente da relação com o ambiente e relativamente 

determinado pelas contingências
5
. 

Porém, no outro polo das formulações Behavioristas, e do outro lado do oceano 

Atlântico, na Europa, desenvolvia-se a Psicanálise com os trabalhos de Sigmund Freud (1856-

1939). Um dos pontos centrais da noção de sujeito, em Freud, é a questão do inconsciente. 

Assim, o homem deixou de ser um indivíduo guiado pela razão, pela consciência e passa a ser 

guiado por um sistema com uma lógica muito particular, o inconsciente (Torezan & Aguiar, 

2011). 

A psicanálise propõe que o psiquismo humano é divido entre três sistemas, sendo: 

Consciente, Pré-consciente e Inconsciente (1ª Tópica). Mas também propõe a divisão em Id, 

Ego e Superego, sendo habitados pelas pulsões de vida (Libido) e de morte (Tânatos) que 

lutam pelo controle da vida do indivíduo.  

Fromm (1965) aponta que a psicanálise possui uma visão romântica do ser humano, 

divido em uma luta entre duas forças, cujo objetivo seria o controle das paixões pelo intelecto 

e que a psicanálise, segundo as intenções acadêmicas e políticas de Freud, serviria como um 

instrumento para a libertação deste homem. 

Por sua vez, Torezan e Aguiar (2011) nos fornecem uma interessante síntese da noção 

de sujeito para a psicanálise: 

 

O sujeito da psicanálise é o sujeito do desejo, estabelecido por Freud através da 

noção de inconsciente, marcado e movido pela falta; distinto do ser biológico e 
do sujeito da consciência filosófica. Esse sujeito se constitui por sua inserção em 

uma ordem simbólica que o antecede, atravessado pela linguagem, tomado pelo 

desejo de um Outro e mediado por um terceiro (p. 522). 

 

                                                             
5
 Para Souza (1993), contingência é um termo que pode ser definido como “qualquer relação de dependência 

entre eventos ambientais ou entre eventos comportamentais e ambientais” (p.83). 
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O movimento psicanalítico por sua vez é cheio de rupturas: Carl Gustav Jung (1875-

1961), Alfred Adler (1870-1937), Karen Horney (1885-1952), Otto Rank (1884-1939) e 

Wilhelm Reich (1897-1957), são exemplos de discípulos de Freud que romperam com o 

mestre por discordarem de partes da teoria psicanalítica, construindo outros sistemas teóricos 

(Schultz & Schultz, 2009; Mezan, 1996). 

Sobre isso, González Rey (2003) comenta: 

 

No caso da psicanálise, é interessante como as diferenças se institucionalizaram 

como posições de rupturas, com as quais se perdeu a capacidade de analisá-las 

dentro de um eixo de pensamento que tinha uma matriz comum e que em sua 

diversidade estava gerando uma nova compreensão da psique humana (p. 29). 

 

Sobre isso, Fromm (1965) diz que, mesmo sendo um discurso sobre a psique humana, 

a psicanálise também era dotada de uma rigidez organizacional e de um “fanatismo 

habitualmente só encontrado nas burocracias religiosas e políticas” (p. 105). Isso aponta para 

uma rigidez na defesa da concepção de homem e de mundo na busca por uma ortodoxia 

freudiana. 

É no meio de toda esta diversidade e contraditoriedade do pensamento psicanalítico 

que surge o pensamento de Jacques Lacan (1901-1981), num movimento de atualização da 

psicanálise freudiana através da linguística (González Rey, 2003). Influenciado pelo 

estruturalismo de Levi-Strauss (1908-2009) e pela linguística de Ferdinand de Saussure 

(1857-1913), “Lacan coloca o mundo psíquico muito associado à psicanálise freudiana, a uma 

ontologia pulsional, dentro de um domínio essencialmente simbólico, organizado na e pela 

linguagem” (González Rey, 2003, p. 36). Nesta perspectiva, o sujeito lacaniano é constituído 

como ser desejante e de linguagem por meio da falta (González Rey, 2003; Paes & 

Dellagnelo, 2014). 

Mas para além da psicanálise, iniciada com Freud por volta de 1900 e chegado até 

Lacan na década de 1960, como um dos últimos grandes expoentes europeus desta família de 

teorias, também se desenvolveu na Europa, no começo do século XX, uma escola de 

pensamento chamada Gestalt. 

Gestalt significa “forma” (alemão), o que já aponta para os objetivos, enquanto escola 

de pensamento, que devia estudar os fenômenos da consciência não isoladamente, mas através 

da forma como estes apareciam a esta. Esta escola de pensamento surge como uma crítica à 

psicologia wundtiana e ao associacionismo, ao afirmar que o todo é maior do que a soma das 

partes. “Ao olharmos por uma janela, enxergamos efetivamente as árvores e o céu e não os 
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denominados elementos sensoriais, como o brilho e as tonalidades” (Schultz & Schultz, 2009, 

p. 319). 

A Gestalt atacava a forma reducionista que as psicologias fisiológica, estruturalista e 

funcionalista estudavam a consciência, e também o behaviorismo por não considerá-la. Por 

sua vez, a Psicologia da Gestalt parece ter encontrado sua proposição de sujeito mais frutífera 

com as formulações de Kurt Lewin (1890-1947), quando este desenvolve a teoria de Campo, 

com a noção de Espaço Vital - o sujeito é constituído por diversos campos, forças, que o 

fazem ser quem é: psicólogo, homem, marido, negro, cinéfilo, desportista, etc.  

Desta forma, a totalidade de fatos deste sujeito se converte em seu campo vital, espaço 

de sua experiência psicológica, não sendo determinado somente por um fator específico, mas 

por um conjunto. Estas ideias serão fortes influenciadoras do que mais tarde se tornará a 

Gestalt Terapia (Schultz & Schultz, 2009; Ribeiro, 1985). 

Outra corrente de pensamento interessante, marcada por uma considerável 

diversidade, é o movimento Humanista na psicologia, no qual surgem nomes como Abraham 

Maslow (1908-1970) e Carl Rogers (1902-1987). Esses desenvolveram um pensamento 

focado no aspecto positivo da experiência humana, como forma de resistência ao pessimismo 

teórico da década de 1960, especialmente da psicanálise e da escola de Frankfurt (Campos, 

2006).  

Desta corrente de pensamento difusa, me parece especialmente interessante o trabalho 

de Viktor Emil Frankl (1905-1997) que é o criador da Logoterapia. Para Frankl (1985), a vida 

humana existe e é direcionada em busca de um sentido objetivo de existência, uma finalidade 

para a vida – a vontade de sentido. Ele extraiu grande parte das ideias de sua teoria com base 

em suas experiências e observações enquanto prisioneiro em campos de concentração 

nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial, especificamente entre os anos de 1942 e 1945.  

Para Frankl (1985), o homem vive em busca de sentido para a sua vida, e na medida 

em que realiza o sentido de sua existência, elege outro para continuar vivendo. Outro ponto 

interessante da obra de Frankl (1985), é quando insere a noção de sujeito determinante como 

forma de combater as noções psicológicas que advinham de um reducionismo determinista de 

sujeito, colocando, por sua vez, a noção de que é o sujeito, com sua capacidade criativa que 

determina a sua forma de existir. Uma ousada inovação de Frankl, neste mesmo sentido, foi a 

assunção da espiritualidade como dimensão do homem, assunto que é tabu até os dias de hoje 

(Moreira & Holanda, 2010). 

Seguindo na exposição de diferentes visões de sujeito, na história do pensamento 

psicológico, temos Jean Piaget (1896-1980), pensador suíço que, dentre as muitas 
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classificações possíveis, pode ser entendido como um psicólogo construtivista (González Rey, 

1997; Abib, 2003). Esse estava focado na construção do projeto que  intitulou como 

Epistemologia Genética (Piaget, 1974/2007).  

Para Piaget, o sujeito é uma espécie de centro de funcionamento que se autorregula e 

se auto-organiza, sendo um ser que constrói o conhecimento do mundo na relação com o 

objeto. Desse modo, “o conhecimento aparece como aquilo que ele é em primeiro lugar: uma 

hermenêutica. O sujeito é um hermeneuta ou intérprete” (Abib, 2003, p. 66). Nesse sentido, o 

sujeito é a propriedade capaz de organizar a informação sobre o objeto no processo de 

construção do conhecimento. 

Saindo do eixo Europa-EUA, no que diz respeito a exposição de diferentes 

concepções de sujeito, durante a história da psicologia, gostaria de expor a contribuição do 

psicólogo soviético Lev Semionovich Vigotski (1896-1934), fundador da Teoria Histórico-

Cultural.  

Ele era um jovem pesquisador que estava interessado, dentre muitas coisas, na 

compreensão de como se dava o desenvolvimento das funções psicológicas superiores -

pensamento, linguagem, emoções, vivências, consciência, etc. (Vygotski, 2013a, 2013b; Van 

Der Veer & Valsiner, 2009; Toassa, 2011).  

Para este pensador o homem é um ser social, produto e produtor do seu meio, que se 

desenvolve através das relações com outros indivíduos, estabelecendo relações de sentidos e 

significados através da linguagem, que é entendida como um sistema de signos para mediar e 

e coconstruir a experiência humana com a natureza/mundo (Pino, 1993; Vigotski, 2013b). 

Vigotski conseguiu perceber o sujeito como sendo, intrinsecamente social, porque apesar de 

ter uma infraestrutura, um organismo, só é capaz de se desenvolver na medida em que está em 

relação com a sociedade/cultura. 

E por último, ressalto o trabalho do psicólogo cubano, radicado no Brasil, Fernando 

Luís González Rey (1949 - ), cuja teoria hoje é conhecida como Teoria da Subjetividade.  

Para entender a noção de sujeito construída por González Rey (1977, 1997, 2003, 

2005b, 2005c, 2007, 2011), é importante analisar o movimento de sua produção acadêmica. 

Nesse sentido, é possível perceber quatro momentos na trajetória do autor
6
. No entanto, para 

                                                             
6
 O primeiro momento de produção intelectual da obra de Fernando Luis González Rey (1949-), vai de 1973 à 

1987, onde desenvolve sua obra ao redor dos temas da motivação moral, motivação profissional e saúde, com 

interesse básico na reformulação da categoria personalidade (González Rey, 2005a). Posteriormente, no segundo 

momento, a produção de González Rey centra-se em temas como conceitos sobre a obra de Vigotski e de seus 

desdobramentos, nos estudos da personalidade e de uma psicologia social latino-americana, indo de 1987 até 

1997; Por sua vez, o terceiro momento inicia-se com a publicação do livro Epistemologia Cualitativa y 

Subjetividad (González Rey, 1997), onde começa a avançar na direção de estudos epistemológicos para a 
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os objetivos deste trabalho, considero a noção de sujeito apresentada no terceiro e, 

especificamente, do quarto momento de sua obra a mais importante, daí evidenciá-lo a seguir. 

O quarto momento da obra de González Rey, especificamente, em minha forma de 

compreender, é marcado pelo entendimento do autor de que suas construções teóricas já 

compunham um novo sistema psicológico. 

 

Quando a professora Marisa Zavalloni teve a delicadeza de escrever seu 

interessante prólogo a meu livro Pesquisa Qualitativa e Subjetividade: os 

processos de construção da informação (2005), me perguntou porque eu não 

tinha usado o termo Epistemologia da Subjetividade em lugar do conceito 

Epistemologia Qualitativa para identificar a minha proposta epistemológica 

sobre a qual se apoia a minha proposta metodológica de caráter construtivo-

interpretativo, e essa pergunta retornou reiteradamente em diversos momentos 

durante todos estes anos. Atualmente eu diria à professora Zavalloni que sua 

observação é compartilhada plenamente por mim nos dias de hoje, mas que 

naqueles primeiros momentos eu ainda não representava teoricamente a mim 

mesmo, de forma mais clara, o quanto a definição ontológica do que 

pretendemos estudar é central na proposta epistemológica. (González Rey, 2011, 

p. 49). 

 

Hoje apesar de ainda fazer trabalhos em outros campos da psicologia, como o do 

comentário aos conceitos e obra vigotskiana (González Rey, 2012), por exemplo, este autor já 

delimita sua obra como Teoria da Subjetividade.  

Esta teoria começou pela progressiva articulação da Psicologia Histórico-Cultural com 

a Teoria da Complexidade
7
 (Martínez, 2005), entre outras correntes. Isto feito a partir do 

terceiro momento de produção científica do autor ao redor das categorias principais de 

Sujeito, Subjetividade e Sentido Subjetivo (González Rey, 2003, 2011) 

Para González Rey (2003), a noção de sujeito é central em sua obra e deve ser 

compreendida em conjunto com os conceitos de subjetividade e sentido subjetivo. Para o 

autor, o sujeito é compreendido como o indivíduo consciente, criativo, atual e interativo, 

intencional, sujeito da emoção, gerador de diversos sentidos subjetivos e que se expressa 

através da linguagem e do pensamento. 

                                                                                                                                                                                              
psicologia, tentando articular a Psicologia Histórico-Cultural com o Pensamento Complexo de Morin (Martinez, 

2005; González Rey, 2005a, 2005b). É nesta fase que se desenvolvem os estudos a respeito das categorias de 

sujeito, subjetividade e sentido subjetivo (González Rey, 2003). O quarto momento da obra de González Rey se 

inicia, em meu modo de ver, com confissão do autor em ter encontrado a consciência de que sua obra já havia 

alcançado emancipação teórica. Tal confissão de emancipação se encontra no livro Subjetividade e saúde: 

superando a clínica da patologia (González Rey, 2011) na página 49, marcando um momento de produção mais 

próprio do autor, como Teoria da Subjetividade. 
7
 Também podem ser reconhecidas as influências de outros autores/escolas de pensamento na articulação do 

pensamento de González Rey, como contribuições do construcionismo, do construtivismo e da psicanálise, por 

exemplo, mas percebo que as principais articulações se dão entre a Psicologia Histórico-Cultural e Teoria da 

Complexidade. 
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Nesta corrente de pensamento, a subjetividade é um sistema complexo, dialógico-

dalético, “definida não apenas como organização intrapsíquica individual, mas como 

produção diferenciada e simultânea de sentidos subjetivos em dois níveis estreitamente 

relacionados entre si: o individual e o social” (González Rey, 2011, p. 30). Por sua vez, 

González Rey (2003) define sentido subjetivo como “a unidade inseparável dos processos 

simbólicos e as emoções num mesmo sistema, no qual a presença de um destes elementos 

evoca o outro, sem que seja absorvido pelo outro” (p. 127), criando um conceito que respeita 

o caráter hologramático da constituição da psique humana. 

Essas categorias de sujeito e subjetividade se aproximam bastante das concepções de 

Morin a respeito da subjetividade, principalmente por entendê-la na dialética 

social/individual, pois Morin (1996b) afirma que “podemos integrar nossa subjetividade 

pessoal numa subjetividade mais coletiva: “nós”” (p. 51). Pode-se ver que, a maneira como 

González Rey (2003, 2005b, 2007, 2011) constrói sua teorização representa um momento na 

psicologia no qual há uma primeira tentativa de apropriação das ideias do Pensamento 

Complexo para gerar novas formas de inteligibilidade sobre a realidade e sobre o ser humano. 

Quando González Rey (2003) afirma que “toda experiência é plurideterminada quanto 

ao seu sentido subjetivo” (p. 260), pode-se ver uma concepção de sujeito de caráter 

plurideterminado, auto-eco-organizado, hologramático, sistêmico. Isso representa um 

importante salto na compreensão do funcionamento ou da estruturação do psiquismo, na 

medida em que não se compreende o ser humano sendo regido por um único princípio 

determinista, mas como um sujeito plurideterminado. É o que também defende Morin (2015a, 

2015c) ao afirmar um sujeito que é indivíduo/espécie/sociedade, homo sapiens, faber, socius, 

economicus, mitologicus, demens. 

Dito isto, entende-se que Morin (1977/2013, 1980/2015a, 1996b, 2015c) ampliou a 

noção de sujeito que vigorava no século XX como a de ser histórico e sociocultural, para a de 

sujeito multidimensional (Moraes, 2015). Sujeito constituído pelo biológico, social, histórico, 

cultural, econômico, psicológico e também afetivo, pleno de subjetividade, enigmático, ser de 

razão, emoção e corporeidade. 

 Um ser auto-eco-organizado que está em relação/sintonia com o seu ecossistema e 

que possui capacidade generativa. Morin (2014) utiliza o termo homem genérico para 

designar a “aptidão de gerar e regenerar todas as qualidades humanas, bem como considerar 

as outras inumeráveis virtualidades ainda não realizadas” (p. 90).  

É desta capacidade generativa que advém as singularidades e a diversidade, tornando 

o ser humano uma unidade complexa e que Morin (1977/2013) chama de unitas multiplex, ou 
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seja, somos uma unidade composta de diversidade, e é nesta diversidade que emerge o sujeito 

complexo. 

Sendo assim, arrisco-me a apontar que este caráter multidimensional da realidade e do 

ser humano acaba se tornando um dos fatores que faz com que exista a possibilidade de 

múltiplas leituras a respeito do ser humano, fenômeno este que contribuiu para o surgimento 

da diversidade de escolas de pensamento que temos hoje na psicologia. Mas seria possível 

encontrar um caminho de religação entre essas escolas de pensamento da psicologia que 

ampliasse a compreensão sobre a psique humana? 
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Capítulo 2 - Meu caminho: a origem da pesquisa 

Quase todas as matrizes curriculares das universidades brasileiras possuem uma 

disciplina de História da Psicologia, Bases Epistemológicas, Matrizes do Pensamento 

Psicológico ou Teorias e Sistemas em Psicologia. Assim também, vários livros acadêmicos 

trazem estas temáticas, tais como: Figueiredo (2009); Schultz & Schultz, (2009); Jacó-Vilela, 

Ferreira & Portugal (2006); Bock, Furtado & Teixeira (1999). 

Assim o ensino universitário e a prática profissional evidenciam que a psicologia, 

conforme a conhecemos hoje, não é uma psicologia, no sentido singular da palavra, mas 

várias psicologias, que se constituem como corpos teóricos altamente diversificados e, muitas 

vezes, antagônicos e conflitantes. 

Essas questões não parecem ser fáceis de solucionar na medida em que, desde a 

oficialização da psicologia enquanto ciência moderna, com o projeto iniciado por Wundt na 

Alemanha do século XIX (Schultz & Schultz, 2009), a questão da divisão da psicologia tem 

se mostrado presente, como diz Figueiredo (2009) e parece não ter demonstrado nenhum 

resultado de unificação até hoje, pelo contrário, temos presenciado a proliferação de novas 

teorias. Schultz e Schultz (2009) apontam que no ano de 1900 já existiam diversas escolas de 

pensamento em psicologia. 

 

A expressão escola de pensamento refere-se a um grupo de psicólogos que se 

associam ideologicamente e, algumas vezes, geograficamente com o líder de um 

movimento. Geralmente, os membros de uma escola de pensamento 

compartilham da mesma orientação sistemática e teórica e investigam problemas 

semelhantes. O surgimento de várias escolas de pensamento, seu posterior 

declínio e a consequente substituição por outras são características marcantes da 

história da psicologia (p. 20). 

 

Mas não somente a substituição, pois conforme apontado por Toassa (2016) “a 

coexistência e a ‘reciclagem’ de teorias mais antigas são tão comuns como sua substituição 

por novas. Mas vale ressaltar que nem sempre a substituição revela diferenças marcantes de 

concepção”. Isso revela que existem múltiplos tipos e níveis de relação entre as escolas de 

pensamento e a impossibilidade de se verificar qualquer tipo de padrão no processo de 

desenvolvimento destas. 

Desta forma, vemos que a diversidade de teorias na psicologia não é um fenômeno 

atual, mas historicamente percebido desde a fundação desta ciência. Seria esse fenômeno a 

expressão da crise e da fragmentação da psicologia? 
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Limites 

Tenho que elencar algumas dificuldades ao realizar este estudo sobre a história e os 

fundamentos da psicologia, pois são muitas psicologias. Assim como são muitos os fatores, 

objetos, métodos, linguagens, cosmovisões, termos e autores que integram o corpus da 

psicologia. É preciso entender esta ciência como um sistema de sistemas para dar conta da 

possibilidade de tantas relações. 

Morin (1977/2013) entende que sistema é todo o conjunto de partes que interagem 

entre si, com base em algum tipo de organização que manifeste certa autonomia e 

emergência
8
 com relação ao seu exterior. Desta forma, “os objetos podem representar uma 

infinidade de sistemas igualmente plausíveis que diferem uns dos outros pelas suas 

propriedades” (Ashby, 1958, p. 274, citado por Morin, 1977/2013, p. 175). 

Em suas definições sobre a existência de sistemas, Morin (1977/2013) faz a 

diferenciação de cinco categorias:  

1. Sistema: “todo sistema que manifeste autonomia e emergência com 

relação ao que lhe é exterior” ( p. 175); 

2. Subsistema: “todo sistema que manifeste subordinação em relação a 

um sistema no qual ele é integrado como parte” (p. 176); 

3. Suprassistema: “todo sistema controlando outros sistemas, mas sem 

integrá-los em si” (p. 176); 

4. Ecossistema: “conjunto sistêmico cujas inter-relações e interações 

constituem o ambiente do sistema que aí está englobado” (p. 176); 

5. Metassistema: “sistema resultante das inter-relações mutuamente 

transformadoras e englobantes de dois sistemas anteriormente independentes” (p. 

176). 

A psicologia apresenta momentos/situações em que pode ser enquadrada em todas 

estas categorias dependendo do foco do sujeito que a observa: “a determinação do caráter 

sistêmico, subsistêmico, ecossistêmico, etc., depende de seleções, interesses, escolhas, 

decisões, que eles mesmos dependem de condições culturais e sociais que se inscreve o 

observador/conceituador” (Morin, 1977/2013, p. 176). 

                                                             
8 
Morin (1977/2013) entende como emergências “as qualidades ou propriedades dum sistema que apresentam um 

caráter de novidade em relação às qualidades ou propriedades dos componentes considerados isoladamente ou 

dispostos de uma maneira diferente num outro tipo de sistema” (p. 104). 
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Desta forma, outra pontuação importante é o do papel do sujeito no processo de 

observação/construção do sistema, pois é ele que, conforme seus “filtros” 

bio/psico/sócio/histórico/culturais ajusta o foco da pesquisa. 

 

Sempre há, portanto, na extração, no isolamento, na definição de um sistema, 

algo de incerto ou arbitrário: sempre há decisão e escolha, o que introduz no 

conceito de sistema a categoria do sujeito. O sujeito intervém na definição de 

sistema através e por seus interesses, suas seleções e finalidades, ou seja, ele traz 

ao conceito de sistema, pela sua determinação subjetiva, a superdeterminação 

cultural, social e antropológica (Morin, 1977/2013, p. 177). 

 

Desta maneira, um de nossos problemas é ser capaz de perceber e de saber como 

eleger as emergências que emanam do movimento de organização da psicologia enquanto 

sistema de sistemas, tentando entendê-la como sub, meta, eco, supra e metassistema em 

diferentes momentos. Por exemplo, entender que as determinações econômicas, políticas, 

culturais e pessoais de certo período histórico favoreceram o surgimento do behaviorismo, 

outras da psicanálise – isso é tratar a psicologia como integrante de um ecossistema, de um 

zeitgeist
9
, de uma cultura. 

 Por sua vez, é também importante perceber que dentro do behaviorismo ou da 

psicanálise, existem diversas contradições que por vezes chegam a apresentar projetos 

políticos e acadêmicos diferentes, formando verdadeiros subsistemas. 

Existem diversos (talvez infinitos) tipos de relações possíveis entre os elementos de 

uma pesquisa que podem ser consideradas e cada pesquisador percebe o mesmo fenômeno por 

diversos ângulos, de diversas maneiras, consegue enxergar e/ou tecer diferentes tipos de 

relações, com base em sua cultura, subjetividade, consciência, concepções e princípios. Isso 

porque a teoria, assim como a percepção, está sujeita ao que Morin (1996a) chama de 

Princípio Ecológico da Ação.  

Quer dizer, é eco-dependente, escapa da vontade do sujeito e entra no jogo das 

interações sociais. Isso reforça a ideia de incerteza e incompletude do conhecimento (Morin, 

2011b), que pode ser construído por diversas maneiras e ter diversas implicações, algumas das 

quais podem até mesmo escapar da intencionalidade da consciência do ator. 

Dificuldades 

Entendidas as questões anteriores, temos ainda que dizer sobre como este trabalho foi 

realizado. Assim, tem-se que este estudo foi fruto de uma pesquisa bibliográfica (Gill, 2008), 

                                                             
9 Palavra alemã que significa “o espírito do tempo” utilizada para demonstrar quais são os fatores ou 
elementos sociais e culturais que interferem nas atividades huamans. 
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por isso, centra-se na busca por material produzido por outros autores, com teorizações a 

respeito de fenômenos que por estes foram verificados e compreendidos os quais dialogam 

com o objeto aqui pesquisado.  

Desse modo, esta dissertação problematiza, reflete e busca o pensar complexo sobre a 

produção bibliográfica selecionada. Daí que este tipo de pesquisa enfrenta uma série de 

dificuldades que devem ser consideradas também na reflexão deste texto, pois tem a ver com 

os pressupostos da Complexidade. 

Nesse sentido, um elemento que se coloca como importante na questão da pesquisa 

bibliográfica é o do advento e popularização da internet, que dentre as suas muitas funções 

sociais serviu também para abrigar diversas bases de dados para o conhecimento científico. 

Mesmo que a internet tenha possibilitado um grande avanço no compartilhamento de 

informação, esta gera outras dificuldades, como por exemplo: 1) nem todo trabalho científico 

divulgado por este canal pode ter sua qualidade assegurada (Santos, Firme & Barros, 2008); 

2) a internet é muito dinâmica e os sítios onde os textos são encontrados podem ser retirados 

ou ter seu “endereço” alterado, fazendo com que o procedimento de busca não possa ser 

replicado (Santosa Firme & Barros, 2008), o que coloca o trabalho de resgate das referências 

em grandes apuros; 3) nem todas as fontes de dados são disponíveis em formato Open Acess, 

ou seja, disponibilizadas gratuita e livremente, o que pode dificultar muito o trabalho de 

leitores e pesquisadores (Pizzani, Silva, Belo & Hayashi, 2012).  

Além das dificuldades inerentes à internet, podemos listar outras dificuldades da 

pesquisa bibliográfica: 4) nem todos os artigos são facilmente encontrados por descritores 

textuais; 5) uma busca por descritores textuais pode resultar em uma quantidade muito grande 

de textos que não são diretamente relacionados ao objeto da pesquisa, o que implica na 

separação de uma quantidade considerável e dispendiosa de tempo e recursos para 

estabelecimento de filtros; 6) muitas revistas científicas não estão com os acervos 

digitalizados e disponíveis na internet. 

Mesmo com todos estes problemas, a internet parece ser um lugar muito frutífero na 

busca de dados, haja vista o fato de que facilita a busca por informações. Sendo na internet ou 

não, o pesquisador, por mais recursos que tenha, poderá ficar limitado na captação de 

materiais para a sua pesquisa, pois pode haver um “manuscrito perdido” em alguma biblioteca 

isolada e que ele não teve acesso. Ou mesmo, haver algum trabalho em outro idioma que não 

domina.  

E não somente na internet, mas, em maior ou menor grau, os diversos meios de busca 

para a pesquisa bibliográfica poderão apresentar dificuldades para a coleta de dados. Mas o 
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fato é: essa dificuldade já se apresenta como um dos indicadores de pesquisa e, como já 

dissemos antes, sob esta perspectiva, é quase impossível esgotar um assunto sobre qualquer 

tema, já que não se busca construir um “Estado da Arte” ou um “Compêndio” sobre qualquer 

assunto. Menos ainda, tem-se a pretensão de ser conclusiva, pois conforme Morin (1996a), “o 

pensamento complexo não é o pensamento completo; pelo contrário, sabe de antemão que 

sempre há incerteza” (p. 285). 

E ainda que o pesquisador tenha acesso a diferentes tipos de materiais, de todas as 

qualidades possíveis, isso não quer dizer, ipso facto, que este irá pensar de forma complexa. 

Procedimentos 

O primeiro momento, após definida a modalidade de pesquisa, no caso, a 

bibliográfica, foi definir quais seriam os locais onde seria realizada a busca de material. E 

optou-se pela internet, num primeiro momento, devido à grande quantidade de informações 

disponibilizadas e pela possibilidade de consulta a bases de dados. 

Desta forma, foram realizadas buscas por trabalhos acadêmicos entre os meses de 

novembro de 2015 e janeiro de 2016. Essa foi feita no portal da Biblioteca Virtual de Saúde 

– Psicologia (BVS-PSI), com os descritores crise psicologia. Também foram realizadas 

buscas no Portal de Periódicos e Banco de Teses da CAPES, no mesmo período. Em um 

segundo momento, foi utilizado o descritor crisis psychology nos mesmos portais, o que 

revelou outra quantidade de materiais a serem analisados. 

A primeira etapa da pesquisa bibliográfica consistiu em uma busca usando o descritor 

crise psicologia. Essa resultou em um total de 929 trabalhos (dos quais 925 artigos, duas teses 

e duas dissertações). Destes trabalhos, a leitura dos resumos indicou que a maioria não estava 

vinculada com discussões do campo epistemológico, mas sim a temas como, “crise psicótica”, 

“crise da família”, “crise dos valores morais”, “crise psiquiátrica”, “crise de ansiedade”, “crise 

da masculinidade”, dentre outros.  

Na sequência, os trabalhos que apresentavam um resumo que indicasse alguma 

discussão no campo da epistemologia ou história da psicologia foram selecionados para 

leitura e, com isso, foi possível verificar quais trabalhos eram adequados e quais eram 

relevantes para nossa pesquisa. Era comum que os trabalhos se repetissem nas bases de dados, 

logo, encontrava-se um mesmo artigo no portal da BVS-PSI e no Portal da CAPES. 

 Os artigos que foram considerados adequados eram, primeiramente, listados e depois, 

utilizando-se a listagem da BVS-PSI como base (porque possuía maior número de 

ocorrências), excluía-se os duplicados das outras duas bases. Assim, foram selecionados 51 

trabalhos, que após lidos e analisados, considerou-se 32, sendo os que mais se aproximavam 
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dos objetivos desta pesquisa (31 artigos e 1 dissertação que havia sido transformada em livro 

(Yamamoto, 1987)). 

Em um segundo momento, na pesquisa pela internet, o descritor crisis psychology foi 

usado somente no portal de periódicos da CAPES e obteve-se um total de 6382 ocorrências, 

um número 27,6 vezes maior que o do seu correspondente em português. 

De uma leitura exploratória de 5% do material (319 trabalhos), já havia retornado 33 

artigos adequados e 11 relevantes. Destes trabalhos, 10 faziam parte de uma sessão especial 

do número 43 da Revista Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical 

Sciences (Estudos em História e Filosofia das Ciências Biológicas e Biomédicas), intitulada: 

Psychology, a science in crisis? A century of reflections and debates (Psicologia, uma ciência 

em crise? Um século de reflexões e debates. Esses materiais, somado ao de Caparrós (1991), 

teve especial valor teórico no que tange à reconstrução de uma historiografia do conceito de 

crise na psicologia. 

Por sua vez, além de destacar a maneira como os trabalhos foram pesquisados, é 

importante registrar como eles foram sistematizados para a leitura. Assim, os trabalhos 

considerados adequados foram aqueles que, dentro dos resultados encontrados, estivessem 

atrelados ao campo da história ou epistemologia da psicologia. Feito isto, foi procedida uma 

leitura intensiva dos trabalhos encontrados e os que possuiam ao menos uma pequena 

discussão sobre “crise na/da psicologia” ou “fragmentação na/da psicologia” foram 

considerados relevantes ao objetivo deste trabalho. 

Não foram consultados somente os trabalhos disponibilizados na internet, mas estes 

serviram de indicadores para novas possibilidades de fonte de dados, uma vez que os artigos 

apresentavam referências de materiais impressos que, por vezes eram de fácil acesso, por 

outras não. 

 Desta forma, alguns livros puderam ser adquiridos, outros puderam ser acessados 

através de bibliotecas, outros foram indicados pela própria banca de qualificação da 

dissertação e outros não puderam ser acessados por serem volumes esgotados. Mas de todas 

as formas, a pesquisa bibliográfica apresentou-se muito dinâmica. Como, por exemplo, em 

um momento da pesquisa, conseguimos um dado de que Karl Bühler (1879-1963) havia 

escrito um livro em alemão chamado Die krisis der Psychologie e que havia uma tradução 

desse para o inglês, no entanto, ambas estavam esgotadas.  

Mas, na sequência das buscas, foi encontrado o trabalho de um comentarista que fazia 

uma importante síntese da obra deste autor. Nesse o comentarista apresentava as teses gerais 
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deste e de outros trabalhos de Karl Bühler (Sturm, 2012), o que foi muito rico para a 

compreensão da ideia de crise de psicologia. 

Outro caso importante, foi o fato de que muitos autores faziam referência ao trabalho 

O significado histórico da crise da psicologia de Vygotski (1927/2013), cuja obra já fazia 

parte de minha biblioteca particular há três anos. Enfim, não havia uma forma linear de 

sistematizar a busca por tais materiais, pois eles vieram a mim por diferentes caminhos: pela 

internet, por minha biblioteca particular, por empréstimo de material por professores amigos, 

um livro enviado por correio de presente, um livro encontrado na biblioteca. 

Este foi apenas um dos exemplos que mostram a impossibilidade de se ter um método 

linear. Muitas vezes as bases de dados são incompletas, os trabalhos são insuficientes e as 

articulações entre fontes secundárias e primárias tornam-se cada vez mais precisas
10

. 

A pesquisa na vasta obra de Edgar Morin dos seis volumes de O Método foi realizada 

via busca temática por meio da utilização dos Sumários. Sobre a leitura de O Método, o 

próprio Morin (1980/2015a) salienta que “cada volume contém todas as dimensões que 

constituem o conjunto, ainda que apenas uma delas seja particularmente considerada” (p. 24) 

em cada obra. Outras duas obras, em especial, serviram como orientadoras de busca dentro do 

próprio trabalho de Morin, sendo elas: Meu caminho (2010), que constitui em uma série de 

entrevistas sobre a vida e obra do autor, articulando experiência e teoria; Ensinar para viver: 

manifesto para mudar a educação (2015c), um livro que realiza importantes sínteses sobre o 

pensamento de Morin. 

Outros autores também foram muito importantes na caminhada para a compreensão 

do Pensamento Complexo de Morin, como Suanno (2015), González Rey (1997, 2005, 2007), 

Munné (1995, 2005). Outros aspectos também precisam ser mencionados nesta caminhada, 

como o de estar em um programa de Pós-Graduação em Psicologia que, mesmo não centrando 

os estudos sobre Complexidade, permitiu-me espaço para as reflexões deste trabalho, 

justamente por seu caráter crítico e de profundo interesse pelas questões epistemológicas da 

psicologia. 

A execução desta pesquisa foi possível, também, pela liberdade proporcionada pela 

orientadora deste trabalho, que mesmo não dialogando com maior familiaridade com a obra 

                                                             
10

 Outros exemplos foram o trabalho de Lane (1989) que já me era conhecido há anos, e não estava disponível 

em nenhuma biblioteca da região ou internet; e o trabalho de Yamamoto (1987) que tinha sido sugerido durante 

a banca de qualificação, estava esgotado para vendas, mas foi encaminhado pelo autor depois de contato por e-

mail. 
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de Morin, proporcionou autonomia, acolhida e uma postura sempre respeitosa, instigante, 

crítica e corajosa em relação ao meu trabalho.  

 E diante das limitações e dos problemas pontuados no decorrer deste trabalho, muitos 

dos quais apareceram por ocasião da qualificação, foi que minha orientadora sugeriu e o 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia permitiu que a continuidade do trabalho se desse 

por meio da coorientação de uma pesquisadora já familiarizada com a obra de Morin a 

respeito do Pensamento Complexo. 

As orientações decorrentes da pesquisa, que passaram a ser conjuntas (pesquisador, 

orientadora e coorientadora), fizeram com que essa adquirisse um caráter cada vez mais 

complexo e transdisciplinar, pois, tendo uma orientadora psicóloga, com trajetória acadêmica 

voltada para a temática da história e epistemologia da psicologia, e uma coorientadora 

pedagoga, com trajetória acadêmica em pensamento complexo, o trabalho se tornou cada vez 

mais rico e cheio de indagações, sínteses provisórias e teve seus contornos melhor 

desenhados. 

Este processo de orientação, leitura, pesquisa bibliográfica, classes de história e 

epistemologia durante o curso do mestrado, passaram a construir uma dinâmica dialógica que 

fecundou a criatividade do pesquisador para a construção das ideias desta dissertação, 

clareando a compreensão sobre o objeto de pesquisa. 

Enfim, vários foram os passos empregados neste caminho que se configuraram como 

o meu método complexo e me permitiram construir estratégias de pesquisa, repleto de 

compreensões, mas também de irregularidades e desordens, mas que ao final contribuíram 

para a organização de um sistema que espero trazer alguma nova forma de inteligibilidade dos 

fenômenos de crise e da fragmentação da psicologia.  

Os trabalhos encontrados e julgados relevantes, neste processo, são analisados no 

próximo capítulo, no qual busco construir sínteses provisórias,  apontar compreensões, 

contradições, diversidades e dificuldades, pois mesmo na dificuldade é importante colocar o 

assunto em movimento. 
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Capítulo 3 – A História da “Crise na/da Psicologia” 

Wilhelm Wundt (1832-1920), estudioso alemão, é considerado por muitos 

historiadores o fundador do projeto moderno de psicologia. Este feito se deve, dentre alguns 

fatores,  à criação de um laboratório de psicologia experimental na Universidade de Leipzig, 

na Alemanha, no ano de 1879; à criação da Primeira Revista Científica de Psicologia e à 

capacidade de Wundt em aglutinar um grande número de pesquisadores ao redor de um 

projeto oficial de fundação de uma ciência, que se tornaram, posteriormente, grandes 

difusores do ideal de uma psicologia científica (Schultz & Schultz, 2009; Araújo, 2009, 2006; 

Ferreira, 2006). 

Quando se afirma que Wundt é o fundador da psicologia moderna, não queremos 

dizer que este foi o grande “descobridor” desta ciência, mas sim um grande sistematizador (ou 

organizador) acadêmico e político dela. Em  sentido mais amplo, poderíamos dizer que, já em 

Platão, na Grécia Antiga, havia certo conhecimento ou discurso sobre o que poderia ser uma 

ciência psicológica (Oliveira, 2012); ou mesmo em filósofos modernos anteriores a Wundt, 

como Christian Wolff (1679-1754) (Araújo, 2012) e  Gustav Theodor Fechner (1801-1887) 

(Schultz & Schultz, 2009).  

Para evitar a discussão a respeito da polêmica fundação da psicologia, vamos assumir 

como pressuposto inicial o fato de que Wundt foi o fundador da psicologia enquanto projeto 

moderno de ciência, graças ao já exposto anteriormente. 

Todavia, uma coisa é notória: ainda não se sabe muito a respeito da real dimensão da 

obra de Wundt e autores como Araujo (2006, 2009) e Farr (2000), criticam o fato de que 

muitas vezes os comentários sobre o “pai da psicologia” chegam a nós de forma fragmentada 

e caricaturesca. 

 Wundt não era somente uma espécie de experimentalista compenetrado em colocar 

todos os fenômenos psicológicos em laboratório, mas reconhecia o caráter social, cultural e 

histórico de alguns fenômenos complexos e, portanto, impossíveis ao método experimental. 

Para confirmar isso, Farr (2000) registra que “em 1862 Wundt  colocou três tarefas para sua 

vida, a criação de: a) uma psicologia experimental; b) uma metafísica científica; c) uma 

psicologia social” (p. 55). 

Estas três tarefas estiveram presentes, segundo Farr (2000), durante cinquenta anos da 

vida de Wundt: a primeira década foi dedicada à psicologia experimental; as duas décadas 

seguintes, à sua metafísica científica (da qual poucos se sabe hoje); e as duas últimas décadas 

de sua vida foram dedicadas à sua völkerpsyhologie.  
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Durante este tempo, uma série de pesquisadores estudaram, sob seu comando, em seu 

laboratório. Dentre eles, muitos estadunidenses que não dominavam perfeitamente o alemão, 

fato este que é apontado como um dos possíveis agentes causadores de discordâncias 

(motivadas por uma simples falta de compreensão na comunicação) entre os posteriores 

seguidores ou mesmo críticos estrangeiros de Wundt. 

Estas discordâncias, somadas a uma série de outros possíveis fatores (alguns dos quais 

serão discutidos neste trabalho), fizeram com que cerca de 20 anos depois do marco da 

fundação da psicologia moderna (a criação do laboratório de Leipzig), já existissem diferentes 

teorias a respeito de como deveria ser a psicologia. Este, dentre outros fatores, foi um dos 

eliciadores das discussões a respeito de uma tal crise da/na psicologia. 

O Conceito de Crise 

Para Abbagnano (2007) o termo crise se origina do grego krisis e remonta à medicina 

hipocrática em que era usado para indicar a “transformação decisiva que ocorre no ponto 

culminante de uma doença e orienta o seu curso em sentido favorável ou não” (p. 222). 

Porém, segundo o mesmo autor, este termo teve seu significado ampliado em época recente, 

passando a “significar transformações decisivas em qualquer aspecto da vida social.” (p.222). 

Ainda sobre o significado do termo, Mülberger (2012) afirma que pode significar tanto 

separar como decidir. Nesse sentido, a palavra “crítica” estaria diretamente relacionada à 

crise, na medida em que esta se coloca como a capacidade de discernimento entre os dois 

estados. 

Em sentido geral, na filosofia, o conceito vem sendo empregado de várias maneiras: 

Abbagnano (2007) mostra que Saint Simon, no trabalho Introdução aos trabalhos científicos 

do século XXI, de 1807, afirmava que o desenvolvimento natural da história se dava através 

de uma dinâmica de épocas orgânicas e de épocas críticas. A época orgânica seria um 

período de tempo marcado por princípios e sistemas de crenças bem delimitados e 

estabelecidos, criando um tempo de certeza e estabilidade, até o ponto em que esse sistema de 

crenças e certezas seria abalado, dando lugar a uma época de crise. Para Saint Simon, por 

exemplo, a Idade Média seria um modelo de época orgânica que teria sido abalada pela crise 

da Reforma. 

 

Para St.Simon, assim como para Comte e muitos positivistas, toda a época 

moderna é de C, no sentido de não ter ainda atingido sua organização definitiva 

em torno de um princípio único, que deveria ser dado pela ciência moderna, 

mas, inevitavelmente, encaminha-se para a realização dessa organização. Esse 

diagnóstico depois foi compartilhado por todos os filósofos e políticos que se 

portaram como profetas de nosso tempo (Abbagnano, 2007, p. 222). 
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Uma das forças motrizes que leva ao pensamento da crise é a possibilidade de 

uniformidade nos valores e nos modos de vida ou onde houvesse estabilidade e ausência de 

lutas ou conflitos. Essa visão, segundo Abbagnano (2007), não passa de uma ilusão. Em suas 

palavras, 

 

Mas o ideal de uma época orgânica, em que não haja incerteza nem luta, é, por 

sua vez, um mito consolador que serve de escape para as gerações que perderam 

o sentido de segurança, visto que nenhuma época chamada orgânica, nem 

mesmo a Idade Média, foi isenta de conflitos políticos e sociais insolúveis, de 

lutas ideológicas, de antagonismos filosóficos e religiosos, que testemunham a 

fundamental incerteza ou ambiguidade dos valores da época. Quando, de resto, o 

diagnóstico da C. é acompanhado pelo anúncio do inevitável advento de uma 

época orgânica qualquer, essa noção revela claramente seu caráter de mito 

pragmático, ideológico ou político (p. 223). 

 

Desta maneira, o conceito de crise nasce, cresce, se desenvolve e é muito empregado 

fora da psicologia, terreno onde historicamente é empregado de forma recursiva, ao passo 

que, cabe a nós entender a maneira como este conceito adentra a psicologia e como tem sido 

empregado até os dias de hoje. 

O Período Pré-Guerras 

O primeiro trabalho sobre o tema da crise na psicologia foi o de Rudolph Willy 

(1855-1918), com uma série de artigos do ano de 1897, publicados com o nome Die krisis in 

der Psychologie (Trad. Livre do Alemão: A crise na psicologia), na revista 

Vierteljahresschrift fur wissenschaftliche Philosophie (Trad. Livre do alemão: Periódico 

Trimestral de Filosofia Científica). Posteriormente, no ano de 1899, estes artigos seriam 

compilados em um livro, com a adição de outras partes inéditas (Caparrós, 1991; Mülberger, 

2012; Theo, 2009). 

Willy foi um filósofo suíço que estudou sobre a orientação de Richard Avenarius 

(1843-1896) e a influencia de Ernst Mach (1838-1916), grandes representantes do 

empiriocriticismo, e advogava um retorno à “experiência empírica original” (Mülberger, 

2011). Apesar disso, Willy rompeu com o empiriocriticismo de Avenarius e chegou a esboçar 

uma abordagem própria para a filosofia/psicologia, que ele chamou de Monismo Primário, um 

tipo vago de holismo que advogava não haver diferença fundamental entre a natureza dos 

fenômenos físicos e psíquicos (Mülberger, 2011). 

 

Trata-se neste caso de um “monismo neutralista” que nega a diferença entre o 

físico e o psíquico e que, de modo geral, analisa o significado de ambos os 
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termos no âmbito de uma descrição neutra dos fenômenos, de forma que, na 

maioria das vezes, não se pode dizer que seja uma doutrina monista stricto 

sensu. Alguns autores situados nessa tendência inclinam-se, no entanto para um 

monismo explícito. Isso ocorre sobretudo no chamado “monismo primário” de 

Rudolph Willy (Mora, 2004, p. 2003). 

 

Nesta época, Willy, ao diagnosticar a crise da psicologia, apontava para dois sintomas 

que a sustentavam: 1) a extrema fragmentação do campo de estudos; 2) mesmo estando 

baseada no empirismo, facilmente eram levantados e defendidos postulados teóricos de ordem 

metafísica. Esses dois pontos fizeram com que Willy defendesse a tese da crise crônica da 

psicologia. Sob o primeiro sintoma, Willy enxergava a notável falta de consenso entre os 

psicólogos, que mesmo dentro das mesmas linhas de pesquisas, viam resultados diferentes. 

 Somando isso à grande proliferação de áreas de especialização, havia uma grande 

separação e individualização do trabalho do cientista, impedindo ou dificultando o trabalho 

em conjunto. O segundo sintoma era sustentado pela influência do idealismo filosófico, que 

forçava uma espécie de dualismo frente ao empirismo que ele defendia (Mülberger, 2012). 

Para Willy, a própria consciência da crise da psicologia e os caminhos que a levaram 

até lá já seriam passos para a superação da crise, sendo, portanto, necessário um intenso 

movimento de crítica aos modelos existentes, ao dualismo, ao idealismo e a adoção da 

sensação como objeto de estudo da psicologia, como elemento básico para os psicólogos 

(Mülberger, 2012).  

Todavia, o que este autor não se deu conta é que, mesmo sendo crítico do movimento 

de crise, com sua sugestão, agravava mais o problema na medida em que somente inseria 

outro elemento como candidato a objeto de estudo, não tendo trabalhado pela dissipação da 

proliferação dos já existentes (Caparrós, 1991). 

Willy foi um áspero crítico de Wundt, muitas vezes sendo agressivo, sarcástico e 

ofensivo em sua escrita. Essa característica foi notada como uma das causas deste autor nunca 

haver feito uma carreira acadêmica proeminente, sendo considerado persona non grata 

(Mülberger, 2011).  

Suas críticas não foram consideradas relevantes por Wundt, que deixou somente uma 

nota de rodapé como resposta ao autor em um de seus trabalhos que rebatia críticas de 

Avenarius (Mülberger, 2011), mas despertaram interesse em Constantin Gutberlet (1837-

1928), que em 1898 publica um artigo com o mesmo título (Dier krisis in der psychology) no 

Philosophisches Jahrbuch (Trad. Livre: Anuário de Filosofia). 
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Nesse, apesar de chegar à mesma constatação crítica de Willy, no que se refere ao 

primeiro sintoma, apresentou diferente opinião ao não concordar com o que se refere à 

explicação fornecida por Willy ao segundo. Para Gutberlet, seria totalmente impossível e um 

erro tentar fazer uma ciência unicamente de fatos empíricos, pois “não existe um resultado 

sequer da observação experimental que seja reconhecido de forma universal por todas as 

escolas em atuação neste campo. Mesmo entre os membros de uma mesma escola ou grupo 

pouco consenso se pode encontrar” (Gutberlet, 1898, citado por Mülberger, 2012, p.240). 

O autor reconheceu a multiplicidade de teorias em psicologia e a sua consecutiva 

impossibilidade de unificação, além de ter afirmado a impossibilidade de reconhecimento de 

uma única observação experimental que fosse ou que pudesse vir a ser, universalmente 

reconhecida por todas as teorias psicológicas (Mülberger, 2011). 

Gutberlet continua sua forte crítica à crítica de Willy, ao afirmar que o problema se 

dava não pela metafísica presente no projeto wundtiano, mas justamente pelo contrário: pela 

“obsessão de querer fazer uma ciência puramente empírica” (Mülberger, 2012, p. 241), pois 

há também um trabalho de interpretação dos dados empíricos e este processo, por si, não é 

empírico. 

Desta forma, os dois primeiros autores a apontarem para a temática da crise na 

psicologia já o fazem de forma plural e apesar de chegarem a pontos de concordância, suas 

obras apresentam discordâncias de grande relevância. 

Posteriormente, Wilhelm Stern (1871-1938) publicou no ano de 1900 um trabalho 

chamado “O trabalho psicológico do século XX” em que revelou uma viva consciência de 

crise entre a classe de psicólogos à época. Para este autor, havia ocorrido um grande acúmulo 

de conhecimento empírico a respeito de materiais psicológicos, mas que estes careciam de 

sistematização, o que resultava em um pluralismo teórico. Apesar de não tratar 

especificamente o problema utilizando o termo “crise”, este autor é sensível à questão da 

fragmentação em que a psicologia se encontrava até aquele momento e à individualização da 

psicologia (Mülberger, 2011). 

Outro nome que contribuiu para os estudos na temática da crise em psicologia foi 

Edward Franklin Buchner (1868-1929), que entre os anos de 1904 a 1913 tratou de fazer 

uma sistematização, em forma de anais, sobre o que estava ocorrendo na psicologia daquele 

momento. Segundo Caparrós (1991), os anos de 1903 e 1904 foram marcados por uma 

profunda revisão dos objetivos, métodos e conceitos fundamentais, assim como uma crise 

profunda de reconhecimento da categoria “consciência”. 
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Já o ano de 1907, foi marcado por uma rebelião contra termos psicológicos 

consagrados como “consciência”, “sentimento” e “sensação”; o ano de 1911, por uma 

constante luta pela definição sobre o que seria o objeto de estudo da psicologia; ao passo que 

em 1912, atesta-se que o objeto de estudo da psicologia se encontrava em crise “permanente” 

e termina 1913 escrevendo sobre os contínuos ataques à introspecção. 

Alguns psicólogos franceses também trouxeram seus pontos de vista na questão da 

“crise da psicologia”. Assim, Jacob Chazottes (1864-????) pensava, já em 1902, em seu 

artigo Le conflit actuel de la science et de la philosophie dans la Psychologie que a crise da 

psicologia se dava por que esta não era mais uma filosofia, nem tampouco havia alcançado o 

status de ciência positiva. Essa ciência estava dividida em campos rivais, especificamente, 

entre filósofos e cientistas naturais e nenhum dos dois campos se permitia ao diálogo um para 

com o outro (Carson, 2012). 

Outro psicólogo que trabalhou sobre o tema da crise foi Gaston Rageot (1871-1942). 

Ele escreveu em 1905 o texto Les savants et la philosophie no qual diz que o problema da 

crise se dava por conta do retorno da filosofia sobre a psicologia (que para este autor era e 

deveria ser uma ciência experimental) através do método introspeccionista (Carson, 2012). 

Em 1911, um famoso psicólogo francês, Alfred Binet (1857-1911) escreveu como 

texto introdutório de seu artigo “What is an Emotion? What is an intellectual art?”, a seção 

intitulada de “The Crisis of Psychology”. Nesse previu que a psicologia estava prestes a 

vivenciar uma crise, mas no sentido positivo que despontaria o crescimento desta ciência e 

aproveitando a ocasião, propôs sua metodologia, que ele entendia ser uma “nova 

introspecção” (Carson, 2012). 

Outro nome que também contribuiu para a discussão a respeito da crise na psicologia 

foi o do psicólogo russo Nikolai Nikolaievich Kostyleff (1876-1956), professor da École des 

Hautes Études de Paris. Em 1911, em seu livro “A crise da psicologia experimental” afirmou 

que quanto mais a psicologia avançasse, maior seria a incerteza de caminho a seguir, pois esta 

era caracterizada por um objeto e método muito impreciso, e que nos pouco mais de 30 anos 

que existia formalmente, não havia conseguido se estabelecer de uma forma mais sólida, mas 

sim heterogênea (Caparrós, 1991; Mülberger, 2012). 

Carson (2012), salienta que “de acordo com La crise de la psychologie expérimentale, 

a psicologia experimental estava fraturada em escolas rivais e caracterizada por diversos 

métodos que produziam pilhas de dados, mas nenhuma compreensão real sobre os processos 

psicológicos fundamentais” (p.445), mostrando qual era a ideia de fragmentação que 

Kostyleff possuía. 
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O Período Entre Guerras 

O período entre guerras foi marcado por uma prolixa produção acadêmica em 

psicologia e Caparrós (1991) identifica que as psicologias estavam em guerra, excluindo umas 

às outras.  

O primeiro nome a produzir algo de relevância histórica a respeito da crise na 

psicologia foi o biólogo e filósofo alemão Hans Driesch (1867-1941). No ano de 1925, 

publicou um pequeno livreto escrito em inglês intitulado “A crise na psicologia”. Esse era 

fruto de reflexões feitas a partir de suas leituras e de aulas em classe, enquanto professor de 

filosofia, em países como a China, Japão e Estados Unidos. No mesmo ano este livro ganhou 

uma versão em alemão, cujo título foi editado para “Problemas fundamentais da psicologia”, 

ganhando “a crise da psicologia” o espaço como subtítulo em uma segunda versão em 1929 

(Allesch, 2012). 

Para Driesch, a crise na psicologia daquela época era marcada por cinco pontos 

básicos, os quais a psicologia deveria dar conta de resolver: 1) ir além de uma teoria de 

elementos psíquicos para uma teoria do significado pela análise fenomenológica; 2) superar a 

teoria associacionista; 3) reconhecer o inconsciente como um elemento normal da vida mental 

e não como uma categoria passível de rejeição pela ciência; 4) rejeitar o dualismo corpo-

mente; 5) estender o raio de alcance da pesquisa psicológica para novos fatos, como os da 

parapsicologia, por exemplo (Allesch, 2012). 

Driesch trabalhou pesadamente teorizando sobre estes pontos, encontrando a 

Psicologia da Gestalt (Allesch, 2012) como um espaço para o desenvolvimento de sua obra. 

Todavia, como vemos hoje, apesar de suas importantes contribuições no que tange ao 

diagnóstico da crise, o quadro de fragmentação da época atual não parece ter mudado muito. 

Neste contexto, o psicólogo da teoria da Gestalt, Kurt Koffka (1886-1941), escreveu 

em 1926 dois textos de revisão a Driesch, colocando seu ponto de vista. Esse disse que a crise 

da psicologia havia se dado especialmente na primeira década do século XX, e que era 

caracterizada pela incapacidade do pensamento atomista de fornecer explicações satisfatórias 

a fenômenos maiores (ou mais complexos). Ainda, fez a proposição de uma psicologia 

experimental combinada com uma espécie de compreensão metodológica e antropológica 

mais holista.  

Desta forma, divergindo em alguns pontos de Driesch, surge a Gestalt como proposta 

de superação da crise da psicologia experimental da época (Hatfield, 2012). 

Outro nome que se destacou no período Entre Guerras ao teorizar sobre o assunto foi 

o alemão Karl Bühler (1896-1934). Um renomado psicólogo da Gestalt que publicou no ano 
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de 1926, um artigo na revista Kant Studien (Trad. Livre: Estudos kantianos) sobre o tema da 

crise na psicologia, vindo a publicar posteriormente um livro sobre o assunto em 1927 (Sturm, 

2012; Caparrós, 1991).  

Bülher defendia, essencialmente, quatro pontos no que se referia à questão da crise: 1) 

a crise é temporária, não permanente como afirmava Willy; 2) toda a psicologia estava em 

crise, não somente uma parte dela, ou um campo específico do conhecimento; 3) a crise da 

psicologia representava não uma ameaça à mesma, como um prelúdio a uma possível 

decadência, mas apresentava-se de forma construtiva; 4) a crise representava uma 

oportunidade de aprender e explorar mais as possibilidades filosóficas para a psicologia 

(Sturm, 2012). 

Este estudioso constata o que chama de “crise babélica” da psicologia, ao passo que 

sugere que seria preciso recuperar o contato, uma espécie de elo perdido entre as psicologias 

dos Estados Unidos e da Europa, que para ele se daria com a concretização de sua Teoria da 

Linguagem (Caparrós, 1991; Sturm, 2012). 

Outro teórico da crise no Entre Guerras, e talvez um dos mais conhecidos nomes desta 

lista, foi o psicólogo bielorrusso Lev Semionovich Vigotski (1896-1934), que escreveu o 

trabalho “O significado histórico da crise na psicologia” (Vigotski, 1927/2013), entre os 

anos de 1926 e 1927. Este trabalho foi realizado durante uma de suas longas internações 

hospitalares, às quais ocorriam devido a uma grave crise de tuberculose. Esse permaneceu 

sem ser publicado até o ano de 1982 e foi traduzido para o inglês somente no ano de 1997 

(Hyman, 2012). 

Vigotski era um psicólogo marxista que, ainda muito influenciado pela revolução 

russa de 1917, escrevia em tom revolucionário (nota-se pela forma como emprega as 

metáforas de nascimento, libertação, violência como termos para a crise da psicologia). O 

texto de Vigotski é denso, com uma estrutura não-linear e possui o objetivo de apontar o 

caminho para a construção de uma Psicologia Geral “a qual proveria uma base conceitual e 

metodológica comum para a pesquisa psicológica em áreas especializadas” (Hyman, 2012, p. 

474). 

Para ele, a psicologia caracterizava-se por uma série de conhecimentos desconectados 

que por advirem de bases teóricas totalmente diferentes e contrárias, acabava por anular-se. 

Para afirmar isso, o psicólogo bielorruso faz uma análise panorâmica, porém não desleixada, 

de autores como Freud, Adler, Jung, Kretschmer, Wertheimer, Koffka, Köhler, W. Stern, 

Münsterberg, Wundt, Ebbinghaus, Groos, K. Bühler, Husserl, James, Thorndike, Titchener, J. 

B. Watson, S. Hall, Ribot, Pavlov, Bekhterev, V. A. Vagner, Vvedenski, Chelpanov, 
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Lazurski, Blonski, Kornilov. Além de, Binswanger, Hoffding, Dilthey, Rickert, Stumpf, 

Ivanovskiy, N. N. Lange, Zeleni, Vishnevski e Struminski. Apesar do grande conhecimento 

de Vigotski, este não faz referência aos trabalhos de Willy, Kostyleff, Driesch, ou Bühler a 

respeito da crise na psicologia (Hyman, 2012; Vigotski, 1927/2013). 

Para Vigotski (1927/2013), os sintomas da crise são: 1) fragmentação do 

conhecimento; 2) brigas entre as abordagens/teorias psicológicas; 3) frágil base teórico-

metodológica; 4) estagnação da ciência. Esses sintomas manifestavam o diagnóstico de uma 

crise causada pela dualidade entre o materialismo e o idealismo enquanto bases filosóficas da 

psicologia e que não seria resolvida por meio da tentativa de construção de qualquer síntese, 

visto se tratar de bases epistemológicas totalmente contrárias. 

Para ele, esta Psicologia Geral seria construída a partir do estabelecimento de 

Conceitos Fundamentais que originariam os Princípios Explanatórios, por exemplo: o 

conceito de Inconsciente em Freud (um Conceito Fundamental), o qual movimenta todo um 

trabalho a respeito da Sexualidade Humana (enquanto princípio explanatório)
11

 (Hyman, 

2012). Ainda, via no Marxismo, enquanto base teórico-conceitual, recursos para a criação 

desta psicologia geral, construindo seu próprio sistema de pensamento (Toassa, 2015a, 

2015b). 

Por sua vez, Vigotski, apesar de ter deixado uma grande quantidade de escritos, 

morreu muito jovem, ficando partes de seus trabalhos em aberto, dentre os quais posteriores 

possíveis aprimoramentos no que diz respeito à sua ideia da construção de uma Psicologia 

Geral, muito embora seu trabalho no que diz respeito à crise tenha sido um dos mais 

relevantes no ocidente. 

O Período Pós-Guerras 

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) teve um papel decisivo para a psicologia 

como a conhecemos hoje, pois ela produziu uma grande leva de psicólogos europeus que 

emigraram para os Estados Unidos em busca de segurança e apoio profissional, já que Hitler, 

com sua ascensão ao poder, havia fechado muitos institutos de pesquisa e perseguidos muitos 

cientistas, dentre os quais muitos psicólogos que eram judeus ou os apoiavam. Neste sentido, 

Farr (2000) aponta que a supremacia do conhecimento psicológico, que antes era alemão, 

passa aos Estados Unidos e isso traz grandes implicações históricas para esta ciência. 

O fluxo de cientistas que cruzou o atlântico em direção à América do Norte foi muito 

intenso e nomes importantes da psicologia fizeram parte deste movimento: Lewin, Köhler, 

                                                             
11

 A questão da Libido e Sexualidade é apenas um exemplo, Vigotski discordava de tal generalização freudiana. 
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Koffka e Wertheimer, da Psicologia da Gestalt; Adorno, Marcuse, Horkheimer e Fromm da 

Escola de Frankfurt, além de outros cientistas de grande renome, como Paul Lazarsfeld, por 

exemplo (Farr, 2000). 

Dentro das próprias trincheiras da Segunda Guerra é que Kurt Lewin (1890-1947) 

realiza importantes estudos psicológicos, abrindo espaço para a modalidade de trabalhos 

experimentais de campo, ou seja, os trabalhos que não eram realizados em laboratório, mas 

em diferentes espaços sociais, o que lhe valerá o posterior título de pai da psicologia social 

norte-americana (Farr, 2000). E são estes estudos que acendem o interesse da comunidade e 

dos políticos para os estudos em psicologia social. 

Desta forma, o interesse da comunidade científica se desloca (em parte) dos 

laboratórios para campos da vida cotidiana, criando interesse por temas antes ignorados, com 

isso, emerge um novo campo de conhecimento que seria muito valorizado posteriormente à 

segunda-guerra mundial. 

Assim, a psicologia teve certo momento de tranquilidade no que se refere às 

teorizações sobre crise, já que os psicólogos nos Estados Unidos estavam bastante ocupados 

em suas pesquisas com outros assuntos relacionados à psicologia social. Mas, esta 

tranquilidade durou até que os problemas começaram a chegar e a partir de 1951, Sigmund 

Koch (1917-1996) escreveria sobre a crise na psicologia (Caparrós, 1991), apontando uma 

série de fatores que a identificariam e afirmando a impossibilidade de esta ser uma ciência 

unificada. Dentre os problemas para uma ciência unificada estavam: 1) a definição do objeto 

de estudo; 2) problemas na filosofia da mente, cérebro e comportamento; 3) problemas de 

epistemologia, missão e valores; 4) domínio de causalidade desconexos (não saber o que 

causa o comportamento - se são fatores externos, internos; se é a mente,  a consciência, o 

inconsciente, se é determinado socialmente, por exemplo); 5) proliferação de teorias 

(Henriques, 2011). 

Se a década de 1950 era conhecida como “a era de ouro da psicologia social”, a de 

1970 veio a ser conhecida como a “década da Crise na psicologia” (Faye, 2012), em um 

movimento que começou a surgir a partir da década de 1960 - Sobre este movimento, 

Caparrós (1991) escreve: 

 

Os testemunhos de crise não acabam aí. Em 1963 se celebra o Simpósio 

“Comportamentalismo e Fenomenologia: Fundamentos contrapostos da 

psicologia moderna” (Wann, 1964) com participação de Koch, MacLeod, 

Rogers e Skinner, junto com os filósofos N. Malcolm e M. Scriven, onde domina 

uma atmosfera pessimista que invade inclusive o futuro da psicologia, a qual se 

atribui limitações próprias desconhecidas em outras ciências. Em 1967 o 
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respeitado J. J. Gibson é taxativo: a psicologia está mal fundamentada e suas 

conquistas são insignificantes. J. R. Royce edita em 1970 uma obra orientada 

“Toward unification in psychology” em cujo epílogo D Krech define a 

psicologia como “pout pourri” de conhecimentos. Também este ano, H. H. 

Kendler, preocupado pela crise, escreve sobre a “unidade da psicologia”, e em 

1981 um livro dedicado à “psicologia como ciência em conflito”. Johnson 

(1970-1976) fala nada mesmo que o “breakdown” da psicologia moderna. B. B. 

Wolman (1973) sustenta que esta, mais do que somente uma disciplina, é um 

“oceano com suas múltiplas correntes e subcorrentes, mares e golfos, milhares 

de ilhas e bilhões de peixes”. S. Koch (1974) reconhece o rigor e a natureza 

empírica à psicologia, mas que esta seja, ou que possa vir a ser uma ciência, 

como disciplina integrada, o considera uma “ilusão”; mais próxima às ciências 

sociais e humanas, pela grande amplitude de seu âmbito, prefere falar dela como 

“estudos psicológicos”. Leahey (1979) comemora o centenário da psicologia 

experimental com intitulado “century of failure”. Como em outros, sustenta a 

tese de crise permanente. A. W. Staats (1983) volta à chave marítima ao referir-

se à “psychology’s crisis of desunity”: os psicólogos se afogam no mar de seus 

produtos (p. 14-15). 

 

Mas o movimento de reflexões sobre a crise na psicologia não foi realizado somente 

por psicólogos norte-americanos, sendo que, neste contexto, é onde se inserem grandes nomes 

da psicologia latino-americana. 

A Crise da Psicologia Social: reflexões a partir da América Latina 

O descontentamento com a psicologia social norte-americana começa a partir da 

influência do movimento de maio de 1968, quando filósofos, pensadores e psicólogos como 

Klaus Holzkamp (1927-1995), Henri Tajfel (1919-1982), Serge Moscovici (1925-2014), 

Joachim Israel (1920-2001) e Lucien Sève (1926-), dentre outros, começaram a tecer suas 

críticas e, através delas, influenciar uma série de pesquisadores ao redor do mundo que 

comungavam de suas ideias, dentre os quais, alguns latino-americanos (Calegare, 2010; 

Guareschi, 2008; Caparrós, 1991). 

O movimento de insatisfação dos psicólogos latino-americanos começa a sistematizar-

se a partir de 1973, no XIV Congresso da Sociedade Interamericana de Psicologia, cujas 

discussões se estenderam para os Congressos de 1976 em Miami e de 1979 em Lima.  

As discussões giravam em torno da validade, relevância e capacidade de 

generalização das pesquisas, estas começaram na década anterior por psicólogos norte-

americanos e europeus e foram, posteriormente, assumidas por latino-americanos (Faye, 

2012; Ferreira, 2010; Calegare, 2010; Lane, 1989). 

Nesta época, alguns pesquisadores latino-americanos se destacaram por tecerem 

críticas pesadas à colonização do pensamento psicológico na América Latina por países 

Europeus e pelos Estados Unidos. Assim, o movimento de insurgência de 68, que afetou todo 
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o mundo, e a insatisfação do modelo político ditatorial vigente na maior parte dos países 

latino-americanos corroboraram para o surgimento de propostas críticas que fizeram frente ao 

modelo hegemônico de psicologia social, de cunho cognitivista. 

Dois personagens tiveram um papel importante nesta história: Fernando Luis 

González Rey (1949-), psicólogo cubano que acabara de completar seu doutorado na antiga 

URSS, no ano de 1979 e Silvia Tatiana Maurer Lane (1933-2006), que em viagem pela 

América Latina em conjunto com Maria do Carmo Guedes (Guedes, 2007), havia se 

encontrado com este em Cuba para conhecer um pouco mais da psicologia daquele povo. 

Nesse sentido, González Rey (2007a) teve importante papel na apresentação de materiais e 

críticas advindas do pensamento Histórico Cultural e da Teoria da Atividade à Sílvia Lane, 

que reforçaram ainda mais as críticas sociais em busca de uma psicologia nova para o 

problema da crise de 1970 (Guedes, 2007). 

Além do trabalho de Lane, González Rey (2007a) relembra nomes importantes no que 

diz respeito às reflexões sobre a crise, tais como o de I. Martín Baró, M. Montero, J. M 

Salazar, B. Jiménez, P. Fernández Christlieb, A. N. Rivera
12

. 

Faye (2012) traz uma grande bibliografia europeia e estadunidense em seu estudo 

sobre a crise da psicologia social de 1970, e um dos dados interessantes que aponta é o 

sentimento de alguns psicólogos experimentais sobre as causas desta crise. 

 

Outros entrevistaram seus colegas para discernir quão prevalente foi o 

sentimento de crise na disciplina (Nederhoff & Zwier, 1983) e concluíram que 

aparentemente o senso onipresente de crise pode ser atribuído a um pequeno 

grupo prolixo, porém insatisfeito, de psicólogos sociais, muitos dos quais 

possuíam inclinações marxistas (Faye, 2012, p. 519) [Tradução nossa]. 

 

Na verdade, ao contrário do texto acima, não se tratava de uma pequena parcela de 

psicólogos insatisfeitos, mas de uma grande comunidade latino-americana que, à época de 

1979, boicotava o Congresso Interamericano de Psicologia, em Lima, porque este era 

realizado em inglês, em uma terra também lusófona e hispano-hablante (Guedes, 2007). Isso 

causou transtornos na hegemônica psicologia norte-americana e evidenciou a tensão gerada 

entre grupos políticos e acadêmicos bastante distintos no que se refere ao modo de 

pensar/fazer pesquisa. 

                                                             
12

 O nome de González Rey também é um dos que figuram no roll de personagens de relevância histórica no que 

diz respeito a temática da “crise da psicologia de 1970”. 
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Esse episódio de crise serviu para fazer a demarcação, como um divisor de águas, 

entre diferentes correntes epistemológicas do fazer psicologia social, algumas das quais 

nasceram deste movimento. Dentre as alternativas existentes ou que surgiram naquela época, 

uma psicologia social cognitiva, com forte apelo às tradições filosóficas europeias e 

pragmáticas estadunidenses (Rodrigues, 1978); um grupo de pesquisadores brasileiros 

liderados por Ângela Arruda e Celso Sá especialmente voltado à pesquisas em representações 

sociais; outro grupo de pesquisadores, cujos expoentes proeminentes são Lapassade, Saidón e 

Baremblit, que desenvolveram a Análise Institucional; a Psicologia da Libertação, com Martín 

Baró; a psicologia comunitária, com Maritza Montero e a escola de psicologia socio-histórica 

de São Paulo, liderada por Sílvia Lane (Jacó-Vilela, 2007; Calegare, 2010; Carvalho & Souza, 

2010; Cordeiro, 2013). 

A crise da psicologia “chega” ao Brasil 

As teorizações de autores brasileiros a respeito da crise na psicologia começam a 

partir de 1970, como parte deste movimento de insatisfação latino-americana com o 

conhecimento psicológico importado dos Estados Unidos e Europa. Um dos fatores que 

facilita essa preocupação se dá, especialmente, graças a alguns fatores que foram marcados 

pela institucionalização científica e profissional da psicologia no Brasil, como o primeiro 

curso de graduação desta ciência é fundado no Brasil somente no ano de 1953, e a 

regulamentação da psicologia, enquanto ciência e profissão, ocorre somente em 1962 (Lisboa 

& Barbosa, 2009). 

 Estes primeiros anos de psicologia no Brasil foram importantes no sentido de 

estabelecer o espaço da psicologia perante a sociedade, e para a própria formação de pessoal. 

Os primeiros professores eram formados em outras áreas do conhecimento, como direito, 

medicina, teologia ou filosofia, por exemplo. Faziam pós-graduação em psicologia fora do 

país e vagarosamente traduziam textos científicos de outros autores para o português (Jacó-

Vilela, 2012). 

Nesse sentido, muitos pesquisadores fazem alusão à crise da psicologia social das 

décadas de 1960/70, como um momento de crítica ao fazer psicológico descontextualizado 

com relação à realidade latino-americana, criticando a colonização do pensamento psicológico 

por parte de Europa e Estados Unidos e mostrando a reivindicação da época por estudos e 

pesquisas que fossem socialmente relevantes (Lane, 1989; Arendt, 1997; Calegare, 2010; 

Carvalho & Souza, 2010; Almeida, 2012; Cordeiro, 2013). 

Também havia uma contracorrente que se opunha a este movimento, representada 

principalmente por Rodrigues (1978), que afirmava que a psicologia social estava 
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caminhando muito bem, até que um grupo de pesquisadores começou a cobrar por temas 

envolvendo a relevância social das pesquisas que estavam produzindo, o que não fazia 

sentido para este autor, pois, segundo ele, desde o início da psicologia social, pesquisas sobre 

agressão, atitude, relações grupais, liderança, preconceito, dentre outros, já eram realizadas, 

sendo de grande interesse e largamente documentadas pela comunidade cientifica. 

Desta maneira, Rodrigues (1978) identifica a existência de, não somente uma, mas de 

quatro crises: 1) crise de identidade da psicologia social; 2) crise de cientificidade; 3) crise de 

paradigma; 4) crise de adequação ao método experimental. Este autor acreditava que na base 

destas crises estava, na verdade, uma dificuldade afetiva que alguns psicólogos possuíam para 

acreditar na validade de seus próprios métodos, ficando desconfortáveis por não haverem 

encontrado  outro melhor na época, logo, o desconforto se dava pela distância das ideias que 

os psicólogos possuíam entre uma pesquisa ideal e a real. 

É também a partir da década de 1970 que começam a aparecer as primeiras críticas de 

psicólogos escolares brasileiros e se passa ao questionamento da reprodução dos modelos 

psicométricos aplicados à avaliação da inteligência, os quais acabavam por segregar uma 

parcela dos estudantes. 

Assim, a falta de campos de estágios para os estudantes de psicologia começarem a 

sua prática na escola e reflexões a respeito do modelo individualizante que estava sendo 

adotado pelos profissionais da psicologia, tornaram-se fatores que teriam apontando uma crise 

do modelo de atuação da psicologia escolar brasileira entre as décadas de 1970 e 1990 

(Balbino, 1988; Maluf & Cruces, 2008; Barbosa & Marinho-Araújo, 2010). 

As preocupações com esta crise parecem sair de cena a partir do lançamento e difusão 

do livro “A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia” (Patto, 1990). 

Esse representou uma resposta aos anseios de parte destes psicólogos brasileiros por um novo 

modelo de atuação na área de psicologia escolar, uma ruptura teórico-metodológica 

(Carvalho, 2011). 

Mas outros autores também apontaram para a existência de crises na psicologia que 

estavam atreladas à questões de mercado profissional e diziam  da necessidade de uma 

revisão teórico-metodológica do saber e do fazer psicológico na década de 1980. Lima (2012) 

argumenta que houve uma crise de atuação profissional, nomeando especificamente dois 

fatores: 1) a psicologia era predominantemente feminina e, encontrando-se em uma sociedade 

machista, mostrava dificuldade de empregar seus/suas profissionais; 2) até aquele momento, a 

atuação profissional era predominantemente clínica, o que levava a um isolamento dos 
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profissionais em seus espaços de trabalho e dificultava a mobilização da categoria em prol da 

luta por oportunidades melhores no âmbito da empregabilidade.  

Para este autor, os dois fatores foram importantes influenciadores para o surgimento 

da psicologia comunitária no Brasil, a partir de um grupo de psicólogos que passou a exercer 

suas atividades em favelas e comunidades pobres. Por sua vez, outro autor que demonstra a 

necessidade de se romper com o modelo teórico-metodológico então vigente é Yamamoto 

(1987), quando este afirma que, 

 

mais do que propriamente uma “crise’, o que nos deparamos é com uma 

insatisfação generalizada que toma conta de estudantes e profissionais; 

insatisfação esta que passa por uma avaliação do papel que a Psicologia, ou mais 

especificamente seus profissionais, vêm desempenhando (p. 34). 

 

Além de ter uma insatisfação com o modelo ideológico, normalizador e 

individualizador da psicologia, Yamamoto (1987) aponta para o fato de que à época existiam 

somente três campos de atuação para profissionais da psicologia, que eram a psicologia 

clínica, escolar e a industrial, e estas tinham vagas muito restritas graças à relativamente 

recente regulamentação profissional da categoria, gerando uma espécie de crise de 

consciência, pois “diante da falta de oportunidades de trabalho, surgem as dúvidas a respeito 

do ‘valor social’ ou mesmo da própria necessidade do trabalho do psicólogo” (Yamamoto, 

1987, p. 42). 

 O autor conclui sua obra mostrando alternativas que estavam surgindo como 

possibilidades de atuação para estes profissionais, sob uma forma de trabalho que prezasse 

por uma espécie de prática transformadora social. Em sua obra, transparece o viés de 

interpretação marxista e a emergência da crítica da psicologia enquanto prática social que 

produzia e reproduzia a ideologia dominante de uma sociedade capitalista. 

Outro nome importante para a teorização sobre a crise na psicologia é o de Luis 

Claudio Figueiredo, que em 1981 escreve o livro Matrizes do Pensamento Psicológico. Esse 

representou um importante momento para a sistematização de um material sobre 

epistemologia, metodologia e ontologia no Brasil.  

Seu livro, que viria a ser lançado somente 10 anos depois de sua escrita, hoje já passa 

da 15ª edição (Figueiredo, 2010). E mesmo não tratando diretamente do tema, utilizando o 

termo crise, trata, especialmente, no último capítulo (Figueiredo, 2009), dos temas da 

diversidade e pluralidade do pensamento psicológico e dos conflitos que isso gera, 

evidenciando a fragmentação do conhecimento neste campo. 
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Mas a discussão sobre a crise na psicologia não ficou somente nas décadas de 1970, 

80 e 90 no Brasil. Avançando para o novo milênio, temos pontos de vista tanto no que diz 

respeito à atuação profissional, em especial no que diz respeito à psicologia clínica, quanto no 

âmbito da discussão teórico-epistemológica.  

Mantovanini (2008) e Herrmann (2009) apontam que o modelo padrão de clínica 

psicanalítica padecia de uma crise de mercado, mostrando a insustentabilidade da prática de 

três sessões semanais de análise como pré-requisito para o processo psicoterapêutico desta 

corrente. Segundo os autores, esse esvaziamento do setting psicanalítico passou a ocorrer a 

partir da década de 1930 até alcançar seu ápice por volta do ano 2000, por conta da mudança 

de comportamento da sociedade, que estava a cada dia mais ocupada e com um ritmo de vida 

mais acelerado. 

Por sua vez, Portela (2008), escrevendo sobre “A crise da psicologia no mundo 

contemporâneo”, traz importantes reflexões sobre a incapacidade do atual modelo 

psicoterapêutico de dar conta do sujeito na pós-modernidade. Para este autor, a psicologia já 

nasceu dividida e em crise, por isso, tal fenômeno é um fator de estruturação. O autor também 

aponta que, na pós-modernidade, as fronteiras entre os conhecimentos se diluíram, ressaltando 

que, 

Assiste-se, portanto, ao nascimento de novos campos, híbridos, que surgem nos 

interstícios dos diversos saberes, cujas fronteiras, nítidas tempos atrás, se 

dilataram, ou mesmo, diluíram-se e se dissiparam. Cada vez mais os psicólogos 

e especialistas de diversas áreas estão tendo que lançar mão de outras disciplinas 

para dar conta de seu objeto de estudo. No interior da própria psicologia, ocorre 

o mesmo fenômeno, ou seja, os limites até então existentes entre as abordagens 

clínica e social se dissolveram, e o profissional deve articular o local e o global 

em um diálogo que dê conta do sujeito pós-moderno (Portela, 2008, p. 137). 

 

Assim sendo, o autor mostra a dificuldade da psicologia em lidar com as novas 

configurações da sociedade e do sujeito, apontando para a questão da Complexidade enquanto 

categoria capaz de pensara a relação entre os elementos científicos que tenta fazer a religação 

dos saberes, criando assim uma forma de desestruturar o antigo modelo de fazer ciência, 

colocando em xeque o antigo modelo paradigmático, baseado na certeza, na redução 

metodológica, na objetividade.  

A teoria da Complexidade seria não somente uma proposta para o rompimento da 

crise, mas também demonstra que a complexidade do real seria uma forma de aprofundar tal 

crise quando se toma como parâmetro e se defende o modelo tradicional de ciência. Sobre 

isto, reflete que as matrizes epistemológicas, que sustentavam um pensamento sobre a clínica 
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psicológica, estão cada vez mais realizando um processo de busca de novas referências 

através do diálogo com novas disciplinas, inclusive, fora da psicologia. Com isso, aponta para 

a possibilidade de construções teóricas partindo de múltiplos referenciais, relacionando 

conceitos que, em uma perspectiva clássica, de tão antagônicos que são, teriam seu encontro 

considerado como um sacrilégio ao pensamento. 

Dessa forma, o autor aponta para as dificuldades que a pós-modernidade coloca diante 

do modelo moderno de pensar a ciência, mostrando que “a crise da psicologia apenas reflete a 

crise do mundo pós-moderno” (Portela, 2008, p.140). 

Ainda no campo das reflexões sobre a crise na psicologia clínica, Neubern (2002), 

também escrevendo sob princípios de um pensamento complexo, traz a obra de Milton H. 

Erickson como “um dos principais marcos de transição que denuncia a crise do paradigma em 

psicologia clínica” (p. 364).  

Milton Hyland Erickson (1901-1980) foi um psiquiatra e psicoterapeuta de famílias, 

estadunidense, especialista no uso das técnicas de hipnose, que ficou famoso por seus 

workshops e aparições em vídeos. Neubern (2002) relata que um ponto importante na obra de 

Erickson é o seu anarquismo metodológico, que colocava ênfase na singularidade do sujeito 

abordado em sua ação, já que cada paciente demandava um tipo diferente e único de 

procedimento, o que indicava a importância da relação do sujeito e do pesquisador, mostrando 

a impossibilidade de generalizar a técnica. 

Sobre a questão teoria-prática, Neubern (2002) afirma que “a pesquisa e a intervenção 

clínica não se caracterizam em si mesmas pelo uso de instrumentos ou técnicas terapêuticas, 

mas pela geração de pensamento teórico desenvolvido pelo sujeito, onde tais instrumentos e 

técnicas ganham sentido” (p. 366) 

Neubern (2002) recorre à história das ciências para mostrar que para esta estabelecer-

se como um tipo de conhecimento confiável e preciso acerca da realidade, precisou excluir a 

noção de subjetividade de seu meio. Esse movimento de exclusão da subjetividade na busca 

de um saber objetivo cindiu as ciências em dois “lados”: um destes, marcado pelas ciências 

físicas, reinava sob a objetividade, impessoalidade, universalidade, etc; o outro, a 

subjetividade era posta como algo de caráter contemplativo, estético, qualitativo que passou a 

ser conhecido como um local de reflexões filosóficas, de relações humanas, etc. Este lado, o 

das ciências humanas, foi, e ainda é, fortemente questionado em sua cientificidade. 

Por isso, segundo Neubern (2002): 
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Esse macrocontexto clivado é o que permite considerar que a psicologia, como 

boa parte das ciências humanas, nasce, desenvolve-se e se estabelece em crise, 

pois suas pretensões de se constituir como ciência e sua busca de objetos de 

estudo no reino da subjetividade consistiu na árdua tentativa de união de dois 

universos irreconciliáveis pela própria organização disjuntiva do paradigma 

dominante (p.367). 

 

Desta forma, o autor coloca a sua posição de que a psicologia fragmentada, o é pelo 

fato de estar em uma crise muito maior: a crise de paradigma das ciências. Para o autor, esta 

crise começou a existir dentro das próprias ciências físicas, na medida em que começou a se 

deparar com verdadeiros “obstáculos epistemológicos”, como a noção de “partícula-onda”, 

incerteza (Heisenberg) e a ausência de referenciais absolutos (Morin; Boaventura Sousa 

Santos).  

Assim, o autor salienta a necessidade da busca de um novo modo de racionalização, 

uma nova forma de se pensar as ciências, dentre as quais a psicologia, de modo a levar em 

consideração os elementos complexos que foram desvelados a partir do século passado. 

Não foi somente na clínica que encontramos materiais discutindo a crise na 

psicologia, mas também no que diz respeito ao campo da teoria. Maheirie e França (2007) 

referem-se ao texto de Vigotski (1927/2013) sobre o Significado histórico da crise na 

psicologia para fazerem suas análises, objetivando fazer uma articulação entre os trabalhos de 

Vigotski e Sartre
13

 no que diz respeito à construção do saber psicológico, identificando 

aproximações na obra de ambos. 

E quanto a isso, as autoras ressaltam que apesar de haver algumas aproximações 

antropológicas importantes no campo do marxismo, os dois teóricos se distanciam no plano 

ontológico – Vigotski estava baseado em uma concepção marxista e Spinozana, ao passo que 

Sartre, em uma visão existencialista kieerkegaardiana e fenomenológica husserliana.  

Mesmo fazendo um interessante esforço, no sentido de exercitar a capacidade de 

diálogo e articulação entre diferentes teorias, o texto de Maheirie e França (2007) não parece 

apresentar nenhuma elucidação importante sobre a crise da psicologia, como por exemplo: 

como foi formada ou possíveis alternativas, fazendo somente a citação do texto de Vigotski 

como um importante material para entender a questão. 

Ainda sobre a reflexão sobre a crise no campo teórico da psicologia, Fulgêncio (2007) 

fala sobre a crise nos paradigmas da psicanálise. Utilizando-se da obra de Thomas Kuhn como 

                                                             
13 

Os textos selecionados são: “O significado histórico da crise da psicologia”, em Vigotski; e “Questão de 

Método”, em Sartre. 
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base teórica, aponta para o que ele chama de estado babeliano das teorias, direcionando para a 

problemática na comunicação, “ou seja, não se trata de um problema de nomenclatura, mas de 

formulação dos fatos e problemas empíricos a serem considerados. Ao confrontar paradigmas, 

ocorre, pois o problema da tradutibilidade entre eles” (p. 102). 

Lopes, Lopes e Teixeira (2004), em sua contribuição sobre o tema da crise na 

psicologia, analisam o que chamam de crise da psicologia cognitiva experimental, afirmando 

que o surgimento das abordagens computacionais, as neurociências e a Psicologia Ecológica 

de Nasser teriam ameaçado a subsistência desta abordagem por estarem atraindo mais a 

atenção dos novos pesquisadores. 

Araújo (1998) contribui para o debate sobre a crise na psicologia ao realizar uma 

análise da obra de Karl Popper (1902-1994), filósofo austríaco do século XX, cujo trabalho se 

focou na área da epistemologia, sendo que uma de suas maiores contribuições filosóficas foi a 

noção de falseabilidade. 

 Especificamente sobre a crise da psicologia, o autor destaca que a psicologia no 

Brasil passa por uma crise de formação profissional, que é resultado de um currículo 

formativo obsoleto e de um corpo docente despreparado. Essa formação inadequada faz com 

que exista uma notável falta de discussões a respeito das bases do pensamento e da prática 

psicológica na graduação, gerando a proliferação de correntes de pensamento irracionalistas. 

Nesta discussão sobre a fragmentação do conhecimento psicológico, Araújo (1998) 

defende que antes de se propor qualquer alternativa sobre a unificação ou não desta ciência, é 

preciso entender qual a natureza do problema. Sendo assim, sustenta que o problema a ser 

discutido é o da “falta de uma metateoria bem articulada que lhe dê organização e 

sustentação” (Araújo, 1998, p. 112). 

Desta maneira, Araújo (1998) faz uma crítica à falta de reflexões epistemológicas 

mais profundas e realiza uma apologética à obra de Popper como proposta para uma 

metateoria e para o projeto de uma psicologia moderna. 

Por último, no campo da teoria, há que se destacar o notável trabalho de Castañon 

(2009), que faz uma revisão dos vetos filosóficos que foram, historicamente, sendo colocados 

contra o projeto de uma psicologia moderna, explanando sobre a forma como alguns destes 

foram resolvidos ou não. 

No início de seu trabalho, o autor começa com a seguinte assertiva: “a história da 

psicologia moderna tem sido a história de uma longa e persistente crise de cientificidade” 

(Castañon, 2009, p. 21) e para sustentar tal afirmação diz que existem três grandes grupos de 

argumentos sobre os quais a problemática se organiza, sendo eles: 



66 

 

1. Argumentos filosóficos contra o próprio modelo de ciência; 

2. Argumentos ontológicos contra a cientificidade da psicologia; 

3. Argumentos metodológicos contra a cientificidade da psicologia. 

O primeiro grupo de argumentos, chamados de filosóficos (pela forma generalista que 

podem tomar), é o dos diversos questionamentos postos diante da mera possibilidade da 

existência de uma ciência moderna, os quais Castañon (2009), afirmando não ser este grupo 

de argumentos foco de seu trabalho, diz: “não parece produtivo avaliar se uma das atividades 

mais bem sucedidas da história da humanidade é possível.” (p. 22). 

Apesar de não fazer uma análise exaustiva sobre quais são os argumentos utilizados 

contra o modelo de ciência, Castañon (2009) enumera os pontos ou princípios da ciência 

moderna que via de regra são atacados por críticos: 

1. Realismo Ontológico: crença de que o objeto de pesquisa existe 

independentemente do investigador; 

2. Princípio da Regularidade do Objeto: crença de que pelo menos alguns dos 

aspectos do objeto que são estudados são estáveis, ou seja, podem ser 

acessados por outras pessoas e em outros momentos; 

3. Otimismo Epistemológico: crença de que a utilização do método adequado 

levará ao conhecimento de algo sobre o objeto de estudo; 

4. Pressupostos Lógicos: a crença da necessidade da lógica clássica na 

formulação de argumentos válidos; 

5. Representacionismo: crença de que se pode representar o mundo de maneira 

adequada e estável por meio da linguagem. 

Segundo o autor, estes princípios são atacados diversas vezes por correntes de 

pensamento como a Filosofia da Linguagem de Wittgenstein, o pragmatismo, o 

desconstrucionismo, o construtivismo radical, entre outros. 

Posteriormente, Castañon (2009) enumera quais são os argumentos mais utilizados e 

contrários à cientificidade da psicologia no campo ontológico. Esses, em sua grande maioria, 

possuem origem nos clássicos vetos kantianos, outros por sua vez, trazidos pelas próprias 

correntes teóricas da psicologia: 

1. A natureza inquantificável do objeto: é o argumento que versa que os 

fenômenos psicológicos só podem ser produzidos no tempo, e não no espaço e 

por isso seriam inquantificáveis. Esse argumento encontrou uma primeira 

resposta consistente no behaviorismo, ao eleger o comportamento como objeto 

de estudo. Posteriormente, foi trabalhado por outras abordagens, quando as 
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mesmas começaram a discutir a ideia de “rigor descritivo”, ou seja, através da 

criação de uma linguagem tão precisa quanto a matemática, porém não 

quantificada; 

2. A impossibilidade de o sujeito ser ao mesmo tempo objeto: segundo 

Castañon (2009), este argumento sustenta que o sujeito pensante “não pode ser 

ao mesmo tempo o objeto do experimento ou mesmo da mera observação que 

realiza, pois estaria consciente das condições experimentais e de controle, 

além da observação interna interferir no resultado do andamento do próprio 

processo psíquico” (p. 24). Este veto feria frontalmente a ideia de introspecção 

como método válido para a psicologia, pois não se podia considerar o relato de 

um sujeito viável sobre ele mesmo, sendo posteriormente superado na medida 

em que, ao eleger um elemento observável e quantificável através do registro 

de eventos, o comportamento, este veto foi superado. 

3. A indivisibilidade do fenômeno psíquico: segundo o autor, este veto se 

refere a uma impossibilidade: a de realizar através de “análise e síntese na 

investigação do fenômeno psíquico, pois não se podem considerar os eventos 

psíquicos em separado, como elementos, uma vez que a vida psíquica na 

realidade forma uma totalidade cujas partes não podem ser separadas nem 

combinadas” (Castañon, 2009, p. 24). Salienta ainda que foi baseado neste 

veto que autores como Franz Brentano e Edmund Husserl fundaram a 

fenomenologia, ajudando a gerar a abordagem gestaltista; 

4. A psicologia não pode ter o mesmo método que as ciências naturais: este 

veto advoga que fenômenos físicos e psicológicos possuem diferentes 

naturezas, sendo que, por isso, não podem ser acessados pelo mesmo método. 

Essa tese deu origem à corrente filosófica historicista, defendida por Dilthey. 

Essa diferenciava as ciências em duas categorias, uma compreensiva (as 

ciências do espírito) e outra explicativa (as ciências naturais); 

5. O objeto da psicologia deve ser o sentido da experiência consciente: este 

veto foi trazido à tona pela corrente humanista da psicologia, e se fortalece na 

medida em que limita o estudo de outros elementos que não são somente 

atividades voluntárias do psiquismo humano, como as funções básicas do 

comportar-se e sentir, e do processamento de informações; 

6. O ser humano é dotado de autonomia: é este um dos pontos mais críticos da 

noção de ser humano, na medida em que problematiza a questão da liberdade e 
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criatividade deste, entendendo-o não apenas como um indivíduo passivo no 

mundo, mas um sujeito ativo e propositivo. Isso ameaça os padrões de ciência 

na medida em que coloca em risco o princípio da regularidade do objeto, pois 

um sujeito ativo, criativo e propositivo pode alterar a ordem e a linearidade dos 

acontecimentos e fatos da vida. Desta forma, o problema da autonomia humana 

se torna um veto ao modelo de ciência defendido pela modernidade; 

7. A psicologia não tem objeto próprio: segundo Castañon (2009), “todo 

programa de pesquisa que se apresentar como candidato à psicologia moderna 

deve justificar a existência de um objeto exclusivo desta ciência, respondendo a 

um reducionismo ontológico que, em última análise, acaba com a psicologia” 

(p. 28). A psicologia, por sua vez, está em um limite entre diferentes 

disciplinas: a biologia e a sociologia, por exemplo – fazendo com que o 

“psicológico”, por muitas vezes, seja explicado como a junção entre o social e 

o biológico, ou mesmo que seja reduzido a um destes. Este reducionismo 

ontológico ocorre especialmente através de três formas básicas no âmbito da 

psicologia: 1) a behaviorista, que reduz todo e qualquer discurso psicológico a 

um discurso sobre comportamentos; 2) a fisiológica, que reduz todo e qualquer 

discurso sobre os fenômenos psicológicos à fisiologia; 3) a forma pós-

moderna, linguística ou sociológica, que reduz todos os processos psicológicos 

a uma espécie de idealismo sem sujeito. Este é um dos grandes problemas da 

psicologia, na medida em que, apesar de ter muitas abordagens e cada um com 

seu próprio “objeto de estudo”, muitas vezes estes são, ou híbridos ou 

reduzíveis a outros; 

8. O objeto da psicologia é alterado através da interação e pelo 

conhecimento: este é o que coloca a prova, também, a questão da regularidade 

do objeto, ao conceber que os sujeitos, quando estão em relação, podem ser 

modificados por esta num processo de interação. Este veto seria um daqueles 

que inviabilizaria qualquer tipo de ideia de “pesquisa pura”. 

Estes são os pontos de maior dificuldade que a psicologia enfrentou e tem enfrentado 

enquanto projeto moderno de ciência. Mas não são somente estes os problemas, Castañon 

(2009) também enumera algumas dificuldades metodológicas no que diz respeito à 

psicologia: 

1. Limitações éticas da pesquisa psicológica: aqui estão implicados vários 

fatores como: a impossibilidade ética de submeter seres humanos a 
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determinados tipos de experimentos e também as questões de que, quando 

estes sabem que estão sendo “testados” consciente ou inconscientemente seu 

comportamento pode ser alterado. 

2. O objeto da psicologia não é diretamente observável: dependendo do que se 

entende como objeto de estudo da psicologia, a consciência, por exemplo, se 

torna evidente a impossibilidade de sua observação direta, necessitando de um 

esforço metodológico e epistemológico para dar conta de fornecer uma 

explicação adequada para os fatos pesquisados
14

. 

3. A dificuldade da mensuração dos dados: esta diz respeito a vários fatores, 

que vão desde a observação de eventos até à generalização de conclusões 

extraídas destas observações. Nesse sentido, ainda que se eleja um objeto 

“observável” como o comportamento humano, há sempre a dificuldade no que 

tange à regularidade deste fenômeno, ao observarem-se outras variáveis como 

a cultura, a história, entre outros. 

4. O número de variáveis envolvidas no fenômeno psicológico: ainda que se 

eleja um determinado nível de organização da matéria, como o cérebro e a 

forma como este “determina” o comportamento humano, veríamos que 

existiriam uma amplitude muito grande de variáveis a serem consideradas – 

precisaríamos de um arcabouço teórico e um conhecimento avançado em 

química para compreender como se dá a ação dos neurotransmissores, do 

líquido cefalorraquidiano e do próprio sangue neste. Também, de biologia para 

saber como se organizam os tecidos que dão forma à massa cinzenta. Ou seja, 

é um nível muito profundo de variáveis que estão implicadas no processo de 

conhecimento da psicologia. 

Após o autor expor quais são os vetos e problemas históricos relacionados ao projeto 

de construção de uma psicologia científica, ele também evidencia que muitos destes já foram 

superados na história da psicologia, na medida em que algumas escolas e teorias já abordaram 

de forma eficaz os problemas acima levantados, mas que algumas destas questões (como a do 

sujeito, por exemplo) ainda permanecem em aberto, sendo objeto de questionamentos e 

especulações. 

                                                             
14

 Mas como observou Vigotski (1927/2013), isso não compromete a possibilidade de estudo, haja vista que as 

próprias ciências naturais também encaram o mesmo problema. 



70 

 

Uma síntese dos sentidos 

Acredito que uma questão importante para se compreender a crise na psicologia, seria 

a tentativa de traçar uma cronologia baseada em núcleos de sentidos - percebo que existem 

três momentos distintos no que diz respeito às teorizações a respeito da crise na psicologia, 

onde diferentes sentidos se tornam protagonistas, alternando-se no foco das discussões, de 

modo que outros sentidos ainda estejam presentes, mas que um deles estará em maior 

evidência: o primeiro deles, que vai de 1897 até 1939; o segundo de 1940 até 1969; o 

terceiro deles de 1970 em diante. 

O primeiro momento, é tipicamente marcado por críticas a alternativas e modelos de 

cientificidade propostos para a psicologia. Em particular, críticas ao projeto wundtiano, 

marcado por discordâncias a respeito de aspectos epistemológicos, ontológicos e 

metodológicos, pela falta de uma psicologia geral, sentimento de falta de uma metateoria que 

pudesse sintetizar as escolas discordantes de pensamento ao redor de um projeto moderno de 

ciência. Neste momento se dá o nascimento de diversas escolas de pensamento, algumas das 

quais sobrevivem até hoje. 

No segundo momento, afloram as discussões a respeito da crise na psicologia, já em 

um pós-guerra. É marcado por críticas à impossibilidade de replicação dos estudos empíricos 

e pela dissonância de interpretações frente aos dados trazidos pelos estudos e experimentos 

psicológicos, pois experimentos “iguais” resultavam em dados diferentes, e mesmo os que 

resultavam em dados “muito próximos” resultavam em interpretações diametralmente opostas 

por parte dos pesquisadores. 

O terceiro momento sobre a crise na psicologia é marcado pela mundialização da 

psicologia e, consequentemente do tema da crise, onde alguns pesquisadores europeus e 

norte-americanos insistiram sobre o tema, mas passou a ser muito fortalecido e, 

majoritariamente problematizado pela entrada dos psicólogos latino-americanos no contexto 

internacional da psicologia. Esta etapa surge com o declínio das discussões do segundo 

momento de crise, que se passava nos Estados Unidos. Incluiu críticas ao modelo colonizador 

de pensamento científico que estava sendo aceito sem reflexão por psicólogos nativos, 

também através das reivindicações pela relevância social dos estudos e pesquisas psicológicas 

e críticas ao modelo da psicologia norte-americana, caracterizando-se como um momento 

com a face política mais elaborada e assumida pelos psicólogos. 

Desta forma, podemos perceber que existe certo fluxo geográfico no que diz respeito 

à crise: as discussões começam na Europa (com uma grande exceção ao trabalho de Vigotski 

na URSS) com o advento da psicologia naquele continente; migram para os Estados Unidos 
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com a ascensão do nazismo, se fortalecendo no pós-guerra; e são assumidas em grande parte 

por psicólogos latino-americanos a partir da década de 1970, graças em grande parte a fatores 

como o florescimento de movimentos sociais, tais como o da contracultura, comunismo, 

movimento estudantil, teologia da libertação e o feminismo em face das várias ditaduras e 

relações unilaterais exercidas especialmente dos Estados Unidos para com o “Sul”. 

A importância do Brasil é maior a partir do terceiro momento, com a 

institucionalização da psicologia enquanto ciência e profissão neste país, que conta com três 

marcos específicos: o primeiro curso de psicologia datado de 1953; a lei nº 4119 que 

regulamenta e estabelece a profissão de psicólogo, no ano de 1962; e a lei nº 5766, do ano de 

1971, que estabelece o sistema de Conselhos de Psicologia (Federal e Regionais). É somente a 

partir daí que a psicologia, preocupada em fortalecer-se institucionalmente no Brasil, pôde 

ingressar nas discussões em nível internacional. 

Isso posto, podemos dizer que a crise na psicologia é uma categoria polissêmica, ou 

seja, a utilização deste termo/categoria é dotada de diferentes sentidos históricos. Se 

pudéssemos sintetizar as discussões sobre a crise em unidades de sentido, poderíamos dizer 

que uma alternativa válida seria: 1) crise de cientificidade/identidade; 2) crise de 

replicabilidade/confiabilidade; 3) crise de autenticidade/relevância social. Estes três 

sentidos distintos podem ser facilmente percebidos em correlação com os três momentos 

cronológicos acima listados. 

Outro fato interessante para ser analisado, é que a crise é uma categoria 

autopercebida, ou seja, não é porque um teórico alardeia a existência de uma crise que esta 

necessariamente exista. O que alguns pensadores expuseram sobre a crise da psicologia 

poderia não passar da mais pura e simples percepção daquele pesquisador sobre determinada 

particularidade desta ciência ou mesmo de especulação. Tanto que, em certos casos, alguns 

psicólogos discordavam frontalmente da existência de qualquer crise em curso no 

desenvolvimento da psicologia. 

Outro detalhe importante, a crise pode ser utilizada como um argumento 

estratégico, uma disputa de poder político para a inserção de uma nova teoria no campo da 

psicologia enquanto ciência ou profissão. Daí que é preciso problematizar o status quo em 

determinados campos para que a possibilidade da entrada de uma nova forma de pensamento 

seja possível ou sentida como necessária. 

Ainda, a crise pode ser entendida também como um ponto que marca a disputa 

entre duas lógicas/paradigmas/modelos de ciência, realidade ou humanidade diferentes: 

as discussões sobre a crise estavam sempre presente entre disputas sobre o que era 
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hegemônico ou não hegemônico; um projeto positivista ou não-positivista; seria a psicologia 

uma multiplicidade ou unicidade de teorias? a crise da psicologia era regionalizada(setorial) 

ou não-regionalizada (geral), etc. Desta forma, a crise serviria para identificar um modo de 

pensamento binário que ainda não estaria bem resolvido na psicologia. 

A crise também foi percebida na psicologia como a incapacidade que uma teoria 

possui para resolver qualquer questão em um tempo histórico específico: por exemplo, a 

psicologia atomista de Wundt não daria conta de explicar por que a percepção de determinado 

objeto era diferente em um laboratório com relação ao mesmo objeto em outro contexto. 

Logo, ela estaria em crise por conta desta sua incapacidade de prover generalização de ideias 

para contextos não experimentais. A incapacidade ou dificuldade de dizer/assumir um não 

saber, assumir a incerteza como elemento constitutivo da ciência só chegou até nós há pouco 

tempo, em relação ao projeto moderno de psicologia. 

Em alguns momentos da história da crise da psicologia, esta também é percebida 

como a coexistência de múltiplas formas de pensamento a respeito do seu sujeito/objeto 

de estudo, a existência de múltiplos métodos, cosmovisões, epistemologias e ontologias. 

Desta forma, se formos aceitar como reais as narrativas dos autores sobre a crise na 

psicologia, que são várias, teremos que entender que cada uma destas crises possui um sentido 

histórico distinto, que podem ser observadas através de vários tipos de leituras possíveis, 

dependendo do horizonte intelectual do leitor. Haveria uma forma complexa de olhar sobre 

este emaranhado de sentidos? 
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Capítulo 4 – Uma visão do Pensamento Complexo sobre a crise e a 

fragmentação da psicologia 

Como vimos no capítulo anterior, o tema da crise é recorrente na história da 

psicologia, além de ser estreitamente relacionado com a chamada fragmentação teórica. As 

preocupações com a crise na psicologia surgiu quando esta ainda estava na tenra idade, 

enquanto ciência moderna e desenvolveu-se de forma polissêmica. Uma de minhas defesas é a 

de que o tema da crise na psicologia tem permanecido sem uma resposta contundente, não por 

ser possuidor de um tipo especial de dificuldade, mas porque a própria ideia de crise tem 

estado equivocada.  

Neste capítulo, pretendo desenvolver de forma explanatória algumas teses a respeito 

do tema, apontando, desta forma, caminhos possíveis para pesquisas futuras nas áreas de 

epistemologia e história da psicologia. Há que se reconhecer, todavia, que neste ponto a 

dissertação possui limitações estruturais no que se refere à sua construção: fatores como 

prazos para entrega do material e outras questões estruturais, que são típicas do modelo atual 

de se fazer pesquisa e das normativas institucionais acabam por fazer com que este capítulo 

tenha um caráter mais provocativo do que exaustivo. Desta forma, como a Complexidade nos 

permite, enquanto estilo de pensamento, reconhecer as limitações do trabalho e apontar 

contribuições iniciais para o desenvolvimento, discussão e pensamento que florescerão no 

porvir. 

De maneira inicial, a tese geral que gostaria de apontar é a de que a crise da 

psicologia não está no fato de que esta é composta por diversas teorias e/ou abordagens, 

mas de não conseguir perceber o seu caráter polissistêmico – caráter este que implicou na 

construção de diversas abordagens e na dificuldade de construir o diálogo entre as 

perspectivas. 

 Dito de outra forma, defendo a ideia de que a psicologia possui um caráter plural 

enquanto ciência, e que isso não significa, ipso facto, que esta seja fragmentada. No entanto, 

historicamente, produziu conhecimento de forma inspirada no modelo de ciência moderna que 

estava pautado na objetividade, neutralidade, simplificação, o que gerou a fragmentação do 

conhecimento produzido. 

Quando digo polissistêmico faço referência a um conjunto de sistemas que funcionam 

em uma dinâmica acêntrica, ou seja, não possuem um princípio unificador ou um tema central 

para o qual convirjam todas as teorias.  

A psicologia é uma ciência de pluralidades epistemológicas, ontológicas, 

metodológicas, éticas, estéticas, e foi justamente esta pluralidade que foi confundida como 
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engano, erro, ilusão, sendo que, ao contrário, a pluralidade de sistemas, ideias, pensamentos, 

caminhos, interpretações em psicologia são a esperança para avançarmos enquanto ciência, 

pois o humano, em suas múltiplas dimensões, é constituído por um profundo poder de 

mutabilidade, o que implica, necessariamente, em uma ciência psicológica que consiga 

acompanhar este movimento. Isso quer dizer que consciência, inconsciência, comportamento, 

percepção, dentre outros, podem ser compreendidos como múltiplas formas ou níveis de 

expressão do psiquismo humano, que emergem de diferentes formas aos olhos do 

pesquisador. 

Dessa forma, quantas forem as possibilidades de entender ou interpretar a 

possibilidade de existência das diferentes dimensões do humano e da realidade, assim serão as 

possibilidades de existência/surgimento/desenvolvimento de sistemas psicológicos.  

Mas o que faz com que tais sistemas, por mais distintos que sejam, se reconheçam 

enquanto psicologia? Apesar de alguns destes sistemas terem problemas de identidade ou 

filiação (Andery, 2010; Serbena & Raffaelli, 2003), muito pouco parece ser convergente. Em 

um sentido geral, o que observamos é a existência de uma fé que estas possuem o poder de 

chegar ao conhecimento ou, pelo menos, à descrição de algum aspecto da experiência 

humana. 

Porém, é justamente essa fé na possibilidade de alcançar um conhecimento a respeito 

de alguma dimensão da experiência humana, seja esta qual for, que levada ao extremo, 

direciona a psicologia a uma interpretação errônea da pluralidade como crise. Assim, durante 

toda a história desta ciência, podemos notar que as teorias/abordagens/sistemas de 

pensamento psicológico parecem buscar um princípio elucidativo que diga “é isso”, para dar 

conta de explicar uma parte do que diz respeito ao ser humano – o problema é que esta busca 

não tem contemplado, geralmente, a incerteza e a multidimensionalidade do humano. 

Dito de outra forma, a psicologia, em muitas de suas teorias, tentou condicionar o seu 

sujeito/objeto/realidade às suas visões de mundo, tentando enquadrar aquilo que é circular, ou 

dicotomizar o que é triangular. E não compreendendo esta multidimensionalidade, a 

multirreferencialidade, a incerteza, o terceiro incluído, a psicologia gerou teorias, muitas 

vezes incapazes de dialogar entre si, caracterizando certo grau de Transtorno de 

Personalidade Borderline, conforme afirmam Toassa e Teo (2015), por conterem os sintomas 

como: 

1. “Um padrão de instabilidade em relações interpessoais, autoimagem e 

afetos” (Então, instabilidade no que se refere à autoimagem. A psicologia é 

uma ciência natural, social; humanidade; que tipo de ciência é a psicologia?). 

2. “Esforços por evitar abandono real ou imaginário” (Sim. A psicologia tem 
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medo de ser abandonada por governos. Nos Estados Unidos, a psicologia 

quer ser reconhecida como uma ciência tronco, e evitar ser abandonada por 

governos e agências de fomento). 3. “Um padrão intenso e instável de 

relações interpessoais caracterizado por extremos de idealização e 

depreciação” (Isso ocorre quando falamos em Física ou Biologia. Então, a 

Física é idealizada - assim falamos sobre ser psicólogos: que não, não 

podemos ser físicos). 4. “Distúrbio de identidade”. 5. “Comportamento 

suicida” (Quando a psicologia abre mão da subjetividade e torna-se uma 

neurociência, você não tem mais psicologia... Isso é um comportamento 

suicida). 6. “Sentimentos de esvaziamento” (Bem, algumas pessoas pensam 

que a psicologia não provê conteúdo suficiente). 7. “Ideação paranoide” 

(Significando que, desde John Watson, nós podemos fazer qualquer coisa de 

alguém: posso te fazer um advogado, um mendigo; qualquer coisa que eu 

quiser de você. Posso identificar se você é ou não terrorista ao olhar para sua 

neuroimagem). (Toassa & Teo, 2015, p. 465). 

 

Ou seja, a psicologia tem uma série de sintomas que precisam ser observados à luz de 

outro modelo teórico explicativo. Mas como a psicologia chegou até aqui? 

Uma guerra contra os “ismos” na psicologia 

A psicologia chegou até este ponto pela crença em uma série de elementos filosóficos 

adotados para se enquadrar nas exigências de um modelo de ciência vigente à época de sua 

criação. Em alguns momentos, por mais que alguns teóricos aparentassem lutar contra estes 

pontos, pela força que estes elementos filosóficos exerciam na lógica, na concepção, na 

cosmovisão, na ontologia do modelo de ciência da época, pareceram não conseguir avançar 

muito sobre o tema, criando uma tendência que polarizava as discussões. 

Esses elementos filosóficos, estreitamente relacionados entre si, ainda hoje aparecem 

constantemente na epistemologia, ontologia, método e metodologia da psicologia. O primeiro 

elemento a ser considerado é o reducionismo na psicologia, que se apresentou de várias 

formas e em vários níveis (onto, meto e epistemológicos). Muitas vezes a psicologia reduziu 

seu discurso sobre o sujeito, o psiquismo, o comportamento ou experiência humana (seja qual 

for o objeto de estudo que se advogue) à busca de um único princípio reitor. 

Este desenvolvimento também pode ser observado sob as categorias da sociabilidade, 

do desenvolvimento cognitivo-afetivo; o comportamento, a mente, a subjetividade ou o 

reflexo, como categoria discursiva “guarda-chuvas”, sob os quais se poderiam alocar todas as 

explicações; a redução da condição do sujeito no presente, unicamente graças à seu histórico 

de vida, sendo que podem existir elementos de ruptura psicológica do sujeito com seu passado 

que representem verdadeiras quebras de paradigma nos modos de vida. 

O reducionismo também foi utilizado no método, em muitos momentos, com a fé de 

que a decomposição de fenômenos complexos em elementos mais simples e indivisíveis 
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poderia chegar a algum tipo de explicação global sobre a realidade. Esse reducionismo, como 

muitos outros, mostra a dificuldade da psicologia para aprender a lidar com a relação 

todo/partes, apontando para outro problema sério: ao buscar sair de um extremo, entrava, via 

de regra, em outro. Esse problema mostra a força que o dualismo possui na psicologia, como 

outro elemento filosófico problemático. 

O dualismo tem estado presente na história da psicologia em muitos momentos. 

Durante um longo tempo (e até os dias de hoje), as discussões sobre a relação mente/corpo, 

social/individual, interno/externo, consciente/inconsciente, corpo/mente, 

subjetividade/objetividade, sujeito/objeto, estrutura/função, idealismo/realismo, dentre 

inúmeras outras, dominavam a teoria e o modo de compreender o humano.  

Este tipo de tendência ajuda a empobrecer o debate científico na psicologia, pois, 

havendo uma grande possibilidade de compreensões, que podem ser construídas a respeito do 

mundo/realidade/sujeito/objeto, entende-se a informação de forma binária, construindo 

perguntas fechadas e que podem ser respondidas somente com um “sim” e “não”, mas nunca 

um “talvez”, muito menos com um “entretanto” ou com um “se”. 

O “se” indica a possibilidade da existência de condições que (re)arranjam os 

elementos da natureza e diz respeito à auto-eco-organização em um movimento de integração 

destes elementos em uma organização que se dá por meio de uma dinâmica configuracional. 

Quer dizer, os elementos estão em mutação, suas configurações se arranjam e rearranjam com 

o movimento dos seres/universo, com o tempo, com a dispersão.  

Todas as coisas estão interligadas e a ordem depende da (re)organização diante da 

constante desordem (Morin, 1977/2013). Essa configuração sistêmica, hologramática, 

recursiva, retroativa, caótica, fractal possibilita a apresentação da ideia do terceiro incluído 

(Nicolescu, 1999, p. 29, citado por Santos, 2008, p. 75) que: 

 

sempre pressupõe o aparecimento de outros elementos contrapondo-se em 

qualquer nível de realidade. Trata-se de um processo sem fim. Nesse sentido, 

não se tem uma Verdade última e absoluta, mas verdades sempre relativas e 

passíveis de mudanças no decorrer do tempo (Santos, 2008, p. 75). 

 

Isso afasta a ideia do mecanicismo na psicologia, uma perspectiva que predominou no 

fim do século XIX até o século XX, na medida em que as coisas não são tão bem 

encadeadas/encaixadas como na visão de uma gigantesca máquina perfeita, mas sendo a 

realidade como uma polimáquina cheia de ruídos, imperfeições, retroações que se (re)faz em 

um movimento constante. 
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A possibilidade do erro, da falha, da incerteza, da auto-eco-organização contraria a 

ideia de determinismo como um movimento resultante de uma linearidade, uma ordem 

estável, uma lógica unidirecional “se/então”, passando para uma lógica “e/e”, integradora de 

elementos, aglutinadora, de modo a estabelecer diálogos entre diferentes pontos de vista. 

E por último, temos os problemas do fundacionismo e do representacionismo, que 

são, respectivamente, a crença do conhecimento como um espelho da realidade, e da 

mente/sujeito como entidades capazes de representar este conhecimento, como um espelho, 

através da linguagem (Abib, 1999).  

Essa ideia baseia-se na crença da realidade como um continuum que pode ser 

apreendido pela mente do observador que, de forma neutra, isolada, consegue extrair dados do 

mundo sensorial. Porém, isto caiu em descrença com o advento de, principalmente, três ideias 

oriundas da física, da matemática e da filosofia: a primeira delas, a do Princípio da Incerteza 

de Heisenberg (Chibeni, 2005), que propõe que nunca será possível alcançar uma precisão 

total na medição/observação de determinado fenômeno, coadunando com a ideia de 

bioantropologia do conhecimento. Nessa perspectiva, dependemos de nossa percepção, 

cognição, aparato biopsicossocial para compreender, traduzir e ler a realidade (Morin, 

1977/2013, 1980/2015a, 1996b, 2015c). 

A segunda ideia que desafia o representacionismo e o fundacionismo é a dos 

Teoremas de Incompletude de Gödel (D’Alkaine, 2006), que dentre seus postulados, um dos 

mais importantes é o de que mostra que algumas afirmações verdadeiras não podem ser 

provadas numericamente. 

 

Gödel ainda provou que não importa que aumentemos o número de axiomas 

independentes, sempre existirão afirmações que permanecerão sem a 

possibilidade de serem provadas. Em outras palavras, não adianta aumentar o 

número de axiomas para resolver o problema da impossibilidade de demonstrar 

certas afirmações a partir de axiomas nas linguagens de certa complexidade 

(D’alkaine, 2006, p. 527). 

 

E a terceira ideia, é a inserção da noção de falseabilidade de Popper (Dias, 2015). 

Nessa ele mostra que “o conhecimento progride mais por eliminação de erros do que por 

crescimento de verdades” (Morin, 2014, p. 152). Ou seja, Popper conseguiu demonstrar a 

importância do erro para a construção de verdades e estas, sendo compreendidas dentro da 

“biodegradabilidade de todas as teorias humanas” (Morin, 2014, p. 124). 

Sobre as contribuições de Popper, Amado (2011) ressalta que não podemos mais ter 

certeza sobre a existência de teorias que estejam absolutamente certas e que sejam 
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incontestáveis, apontando também que a verdade do conhecimento científico não pode ser 

construída exclusivamente sobre a verificação factual ou com um raciocínio basicamente 

indutivo.  

O autor mostra que a partir de Popper pode-se dizer que a objetividade também é 

sujeita à intersubjetividade, que a ‘testa’ de alguma forma, pois é na experiência científica 

compartilhada que se verifica a possibilidade do conhecimento, mostrando que este também é 

formado por dimensões sociais.  

Desta feita, a reflexão sobre estes “ismos” nos ajuda a entender como a psicologia 

chegou até aqui com este ideário de crise/fragmentação. 

Um cenário de policrises 

A psicologia, enquanto ciência que se funda sobre um ideal moderno de 

conhecimento, nasce em um contexto de múltiplas crises
15

, e esta ciência, como produção 

social de um povo/tempo/cultura certamente reflete algumas destas crises. Para entender 

como se produz o tema da crise na psicologia é interessante realizar um resgate histórico 

sobre o seu contexto e entender um pouco a respeito das crises em meio as quais esta foi se 

constituindo. 

Ao tratar sobre as crises da humanidade, da globalização, da sociedade no início do 

século XX, Morin e Kern (2003) afirmam: 

 

Muitas dessas crises podem ser consideradas como um conjunto policrísico em 

que se entrelaçam e se sobrepõem a crise do desenvolvimento, crise da 

modernidade, crise de todas as sociedades, umas arrancadas de sua letargia, de 

sua autarquia, do estado estacionário, outras acelerando vertiginosamente seu 

movimento, arrebatadas num devir cego, movidas por uma dialética dos 

desenvolvimentos da tecnociência e dos desencadeamentos dos delírios 

humanos. [Grifo nosso] (p. 93). 

 

A ideia de policrise se refere a um conjunto de crises interrelacionadas de forma 

complexa, de modo que não se consiga apontar um problema; crise original ou vital, sendo 

todos os problemas igualmente vitais e articulados. Estas (poli)crises, geralmente são 

marcadas pelo crescimento vertiginoso da incerteza, ruptura de regulações e perigos mortais 

para a humanidade (Morin & Kern, 2003) e se tornaram cada vez mais evidentes na medida 

em que a sociedade se modernizou e se globalizou. 

                                                             
15 A psicologia nasce em um contexto de transição de século, no começo de uma segunda revolução industrial, 
em uma era de revoluções, que evidenciavam uma grande crise dos sistemas políticos, sociais, econômicos, 
morais e também científicos. A psicologia nasce em um contexto de guerras, explorações, ditaduras, 
imperialismos, ascensão de uma forma bastante cruel de capitalismo, dentre outras crises. 
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O século XIX fundou-se numa perspectiva para as ciências sob um ideal de progresso. 

O estabelecimento de uma forma organizada de pensar/fazer o conhecimento foi essencial 

para o avanço tecnológico, deixando muitas promessas de avanço para o século vindouro. A 

revolução industrial e cultural tomou conta de grande parte do planeta terra, mas na mesma 

medida em que experimentávamos avanços em áreas como ciência e indústria durante as 

primeiras décadas do século XX, já começaram a surgir as instabilidades políticas, sociais e 

econômicas que culminaram em graves conflitos. 

A Primeira Guerra Mundial, entre 1914-1918, seguida da Revolução Russa de 1917; 

da Grande Quebra da Bolsa de Nova York, em 1929; da Segunda Guerra Mundial, entre 

1938-1945, que disparou uma das maiores barbáries da história da humanidade com a 

explosão da bomba atômica; a criação do Estado de Israel em 1948, aumentando ainda mais a 

tensão entre palestinos e judeus; a Guerra Fria, que culminou com a queda do muro de Berlim 

e a abertura da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas; além do advento de várias 

ditaduras ao redor do mundo. 

Esta série de conflitos evidenciou uma profunda crise de humanidade no século 

passado, especialmente com a detonação da bomba atômica no Japão em 1945, que 

representou um abalo na crença da ciência como promotora do progresso tecnológico e moral 

da humanidade, fato este que gerou um movimento de descrença, ceticismo e desilusão com 

respeito à ciência moderna (Shinn, 2008). 

Neste contexto de múltiplas crises (policrises), também foram inseridas novidades na 

ciência que causaram verdadeiras revoluções na forma de ver o mundo/natureza/humano. A 

inserção/descoberta/construção das noções de incerteza, irregularidade, desordem e a 

impossibilidade de prova sobre qualquer proposição, foram inseridas no campo das ciências, 

ironicamente, através da matemática, da física e da química, com as contribuições de 

cientistas/pensadores como Einsenberg, Gödel, Planck, Einstein e Prigogine (Morin, 2014; 

Palmieri & Martins, 2008; Santos, 2008; Chibeni, 2005; Prigogine, 1996). 

Ou seja, a psicologia nasceu e prontamente se enxergou desenvolvendo-se no 

entremeio de uma crise de humanidade, uma crise de civilização, uma crise do sujeito e uma 

crise do modelo de ciência. 

 

Ora, nós vivemos uma crise gigantesca, feita de múltiplas crises conjuntas e 

enredadas: a crise das civilizações tradicionais sob os efeitos da ocidentalização 

e a crise da própria civilização ocidental, as crises econômica, social, 

demográfica, cultural, política, moral, religiosa, educacional. Todas essas crises, 

ligadas num gigantesco nó górdio, constituem, no meu modo de ver, a crise da 

humanidade que não consegue ter acesso à humanidade (Morin, 2010, p. 266). 
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Desta forma, vivemos em contexto de crise e dependendo da forma como se olha para 

esse cenário pode-se ver uma crise e não perceber outra, isto é, o conceito de crise é, como 

tantos outros, fruto de uma percepção do sujeito que para ela olhe, conforme o já tratado 

princípio da enação. 

Por uma Psicologia Complexa 

Como já tratamos anteriormente, devido a seu caráter sistêmico, a realidade e o sujeito 

são compostos e se expressam por múltiplos níveis. Essa proposição tem um papel central na 

história da crise e da fragmentação da psicologia, pois cada pesquisador, fundador de uma 

escola de pensamento/teoria/abordagem do pensamento psicológico, no processo de 

construção de um modelo de ciência psicológica moderna, conseguiu enxergar o objeto 

conforme a sua percepção, estando mediado pela bioantropologia do conhecimento, do 

zeitgeist da época, da sua criatividade enquanto sujeito, da sua capacidade de tecer relações 

entre diferentes elementos. 

Como a realidade e a percepção do sujeito se expressam por meio de múltiplos níveis 

(Nicolescu, 1999), sob muitas perspectivas possíveis, se torna natural o surgimento de 

múltiplas propostas de organização do pensamento e do conhecimento a respeito dos dados 

adquiridos/construídos na relação entre pesquisador-sujeito/objeto. Dito isto, há de se 

evidenciar que a psicologia foi incapaz, durante muito tempo, de pensar de forma sistêmica e 

hologramática, colaborando para o surgimento de um modo de pensar. 

Mesmo com a problemática do pensamento fragmentado, a psicologia produziu 

insigths, lampejos, sementes do pensamento complexo através de diversos teóricos e Morin 

(2014) nos mostra alguns destes flashes em seu livro intitulado Meus filósofos. Nesse arrola 

os teóricos que mais influenciaram o seu caminho na construção de um pensamento 

complexo.  

Nesta lista encontram-se nomes importantes para a psicologia, como Freud e Piaget, 

exemplificando que mesmo sendo de orientações teórico-metodológicas totalmente diferentes, 

conseguiram entender determinados aspectos do sujeito e da realidade complexa ou da 

complexidade dos fenômenos/processos/objetos que estudavam e que, servindo de base para o 

pensamento de Morin, também podem dar exemplo sobre como realizar um diálogo na 

psicologia, rumo a uma melhor compreensão de seu caráter complexo. 

Feito isso, para dar conta da multidimensionalidade do sujeito/realidade/natureza 

podemos propor uma psicologia que seja transdisciplinar, poliscópica, polissistêmica, 
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poliglota, dotada de atenção difusa, ao mesmo tempo em que possa ser totalmente o contrário 

disso.  

A proposição de uma Psicologia inspirada no Pensamento Complexo não anularia a 

existência de outras psicologias, muito menos teria o objetivo de concorrer com estas, mas 

dialogaria com todas as possíveis na medida em que encontrasse pontos de encontro, 

conforme a questão problematizadora construída, entre suas linguagens e os princípios 

cognitivos operadores do pensamento complexo. E na mesma medida em que, dialeticamente, 

também representasse uma nova possibilidade teórica, uma nova abordagem complementar e 

coexistente. 

 É justamente no caráter contraditório, dialético e dialógico da proposta que reside a 

possibilidade da criação de metassistemas plurais, abertos e provisórios, sem a necessidade de 

destruição de outros (sub)sistemas, ou seja, na mesma medida em que se advoga a 

possibilidade de uma psicologia plural, isto se torna uma afirmação de princípio na construção 

de um sistema que se propõe a compreender os outros sistemas – aqui não se trata de superar 

a contradição, mas de reconhecê-la, valorizá-la e pensar por meio dela religando saberes. 

Esse movimento de percepção de uma psicologia complexa só foi possível a partir do 

momento em que as bases filosófico-conceituais necessárias já estão lançadas. Isso fala do 

próprio movimento do pensamento, que caminha por meio de uma estrada sinuosa, com 

linearidades, circularidades, quebras e interrupções.  

Nenhuma pessoa, por mais esclarecida que seja, possui a chave do conhecimento, que 

consiga organizar um pensamento infalível ou perfeito, e nenhum pensamento ou ideia é 

pronto, ex nihilo, mas se constrói com base em uma série de condições. Isso posto, deve-se 

dizer que, mesmo na história da psicologia, permeada de situações em que o pensamento 

reducionista, dualista, fundacionista, mecanicista, representacionista e determinista tenha 

imperado, podemos ver autores/abordagens com lampejos, esboços, saltos, rupturas, 

apontamentos rumo a um pensamento complexo, conforme já abordado anteriormente. Tais 

autores avançaram, a seu modo, para a construção de novas traduções da realidade, através de 

diferentes processos e vias. 

A constituição de um sujeito/objeto de crises na psicologia 

As ciências modernas queriam encontrar verdades, generalizações, leis, regularidades, 

sendo que a psicologia, para alcançar o status de ciência, no século XX, aderiu a este 

modelo/padrão na busca por aceitação científica, um modo de certificar a sua validade, 

buscando preencher uma série de pré-requisitos, como a defesa da neutralidade, da 

objetividade, da separabilidade sujeito/objeto, da ciência como atividade puramente cognitiva. 
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A busca por se tornar uma ciência nestes rígidos moldes, acabou empurrando 

pesquisadores para uma frenética busca por um paradigma único, uma psicologia unificadora 

para os diversos sistemas que existiam já em sua época pós-fundacional, no sentido de poder 

afirmar que haviam descoberto a “chave do conhecimento sobre o psiquismo”, utilizando-se 

da concordância como um dos critérios para sua validação.  

Todavia, mesmo trilhando o caminho de uma verdade absoluta sobre o que viria a ser 

o sujeito, chegavam a diferentes níveis de percepção sobre o humano e suas relações com a 

natureza e sociedade, elaborados por meio de princípios e métodos distintos que acionam 

compreensões também distintas, chegando a resultados totalmente diferentes. 

O caráter multidimensional do humano e de seus níveis de percepção, é algo que pode 

ser melhor compreendido sob uma concepção complexa da psicologia, pois o humano possui 

uma capacidade muito grande, talvez inesgotável, de transformar-se e refazer-se e, por isso, 

quanto maior forem as possibilidades de existência deste sujeito, maiores serão as 

possibilidades de olhares teóricos sobre esta existência. 

 Justamente por este caráter multidimensional do sujeito é que se faz possível a 

existência de múltiplos olhares sobre ele, fomentando a multirreferencialidade na sua 

compreensão: a psicologia percebeu diferentes formas de expressão destes níveis, mas não foi 

capaz de articular os conhecimentos em um corpo complexo (unitas multiplex), pela falta de 

um olhar religador, que entendesse a contradição não como oposição, mas como 

complementaridade, que fosse capaz de articular diferentes pontos de vista com o objetivo de 

ampliar a consciência do sujeito sobre si mesmo e sobre a natureza/realidade. 

A história da psicologia está repleta de diferentes concepções de sujeito, algumas 

mais, outras menos evidentes. Assim, uns perceberam o sujeito divido pela dualidade 

corpo/mente, outros o perceberam em uma espécie de monismo; outros teóricos viram o 

sujeito como um ser determinado pelo meio (alguns em uma espécie de determinismo social 

radical, outros por uma espécie de determinismo orgânico, em que o humano simplesmente 

respondia aos estímulos do meio). Outros, o enxergaram sendo determinado pelas forças do 

inconsciente e outros ainda enxergaram o ser humano “condenado à liberdade”. 

 Este sujeito também foi visto por alguns grupos por meio de um olhar atomista e 

reducionista que acabava por perder o sujeito, enquanto fenômeno/processo global, em 

contrapartida de alguns que, defendendo uma concepção holística de humano, perderam 

algumas singularidades e peculiaridade do individual que se expressavam por meio de 

diferentes sujeitos. 
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Sujeito da razão, sujeito do desejo, sujeito transcendental, sujeito do inconsciente, 

sujeito ativo, sujeito consciente, sujeito social, sujeito da linguagem, dentre muitos outros, 

sempre são termos utilizados para se referir à ideia de um sujeito psicológico (Dayrell, 2003; 

Stenner, 2004; Calil, Lopes & Felipeto, 2006; Arán, 2007; Bruder & Bauer, 2007; Silva, 

2011; Couto & Souza, 2013).  

A questão que se pode colocar desde o Pensamento Complexo é: uma dimensão 

possível do sujeito, necessariamente excluiria outra? Um sujeito inconsciente excluiria um 

sujeito consciente, por exemplo? Dentro de uma perspectiva dialógica, transdisciplinar, 

multidimensional e multirreferencial que entende o sujeito expressando-se por múltiplos 

níveis, a resposta seria não. Nosso entendimento é que tratar-se-iam de momentos distintos na 

forma de produção subjetiva destes sujeitos, não de questões excludentes, pois coexistem no 

sujeito suas diversas dimensões e caberia á psicologia complexa um olhar complementar e 

ampliador da compreensão sobre o ser humano e suas interfaces com a vida. 

Logo, a psicologia compreendeu a existência de diferentes sujeitos, mas não de um 

sujeito complexo, singular e plural, composto por distintos níveis de percepção e expressão, 

que se revelam conforme o olhar do investigador. A incompreensão destes fatos levou à 

construção, em muitos momentos, de uma psicologia fragmentada, apologética e com pouca 

capacidade de crítica interna. 

Isso mostra a necessidade de uma ciência poliscópica, ou seja, que dê conta de abarcar 

a multidimensionalidade do devir humano sem incorrer em reduções onto, meto e 

epistemológicas (Morin, 2003, 2005, 2010). 

 

A finalidade de minha pesquisa metodológica não se resume em encontrar um 

princípio unitário de todos os conhecimentos, pois isso representaria uma nova 

redução a um princípio-chave, abstrato, que anularia toda a diversidade, 

ignoraria os vazios, as incertezas e aporias provocadas pelo desenvolvimento dos 

conhecimentos (que preenche vazios, mas abre outros, que resolve enigmas, mas 

revela mistérios). Trata-se de estabelecer uma comunicação com base em um 

pensamento complexo (Morin, Almeida & Carvalho, 2007, p. 57). 

 

Uma psicologia poliscópica não teria a pretensão de observar tudo, mas valorizaria a 

relação todo/partes, entenderia a organização sistêmica, hologramática, recursiva e circular 

desta ciência. Com isso, seria preciso entender a psicologia não pela busca de um princípio 

explicativo geral, mas pela articulação e organização dinâmica de princípios explicativos, 

plurais que se encaixam em uma dinâmica de constante enação, ampliação de consciência e 

percepção. 
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Podemos dizer que a teoria é dotada de sentido pelo sujeito que dela se apropria e 

participa, inserido em um contexto sociocultural, influenciando e sendo influenciado por seus 

pares na pesquisa científica, mostrando a impossibilidade para determinar, em última 

instância, verdades absolutas, pois o máximo que parecemos alcançar é a criação de verdades 

como devir e a contradição como momento ativo deste processo. E isso nos leva à questão 

da... 

...Fragmentação Teórica... 

...que passa a ser não mais compreendida como a multiplicidade de teorias, 

argumentos e pontos de vista sobre determinado fenômeno/processo/sujeito/sistema, mas 

como o conhecimento isolado, hiperespecializado, que se recusa a dialogar, a colocar-se em 

contexto, a ecologizar-se (Morin, Almeida & Carvalho, 2007). 

O conhecimento fragmentado seria como uma brasa que, ao ser retirada da fogueira, 

arde por certo tempo, mas morre brevemente por não estar alimentada por seu sistema, e por 

não alimentá-lo. 

Como entender a formação da psicanálise, de seu objeto de estudo, de seu método, de 

seu léxico, de seu projeto ético-político sem entender o contexto em que ela foi gerada? Mas 

para além do contexto em que ela foi gerada, como entendê-la dentro da intencionalidade da 

consciência do seu fundador, que determinou o sentido de sua existência? Além disso, se 

levarmos em conta o princípio ecológico da ação (Morin, 1996b), não basta somente basear-se 

na vontade do ator, mas na percepção do leitor: a quem interessa a psicanálise? Quem a 

sustenta? Quem a procura? Quais autores criaram desdobramentos de tal teoria? Quais foram 

as teorias que dialogaram com essa? Quais perspectivas científicas sustentam o rigor dessa 

teoria? Haveria interdisciplinaridade e transdisciplinaridade construídas na construção dessas 

teorias? Dentre muitas outras possibilidades. 

Creio que o exemplo da psicanálise é interessante na medida em que mostra que 

existem relações entre uma era vitoriana altamente repressora da sexualidade, especialmente 

da feminina e o surgimento dos sintomas histéricos. Mas não somente a sexualidade era tabu, 

quanto a morte, que era motivo de vergonha nesta época (Laufer, 2012).  Assim, faz sentido, 

culturalmente pensar o nascimento de um pensamento psicológico tão voltado para estas 

questões. 

Este é só um exemplo da forma como, socialmente, esta teoria recebeu relações do 

zeitgeist, de sua cultura. Mas existem inúmeras outras relações possíveis nas quais se pode 

pensar: se olharmos para vida pessoal de Freud, veremos que este, por ter sido formado em 
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medicina, desenvolveu o atendimento psicanalítico com contornos bem semelhantes à clínica 

biomédica. 

Dessa forma, é preciso entender o contexto, situar o contexto, ecologizar, traçar novas 

possibilidades de relação e não somente realizar diálogos com outras áreas/campos do saber, 

mas a psicologia deve aprender a conversar consigo mesma, pois é constituída por diferentes 

vozes, daí a necessidade de ser compreendida como uma ciência poliglota – falar diferentes 

línguas para construir uma compreensão plural. 

 

Finalmente... 

Para encerrar, resta uma importante citação de Morin (1977/2013, p. 155): 

 

Toda crise, seja qual for a sua origem, se traduz por uma falha na regulação, ou 

seja, no controle dos antagonismos. Os antagonismos irrompem quando há crise; 

eles fazem crise quando estão em erupção. A crise se manifesta por 

transformações de diferenças em oposição, de complementaridades em 

antagonismos, e a desordem se espalha no sistema em crise. Quanto mais rica é a 

complexidade organizacional, mais há possibilidade, logo, perigo de crise, e 

mais o sistema é capaz de ultrapassar suas crises e até de tirar proveito delas para 

o seu desenvolvimento (p. 155). 

 

Desta forma, a crise da psicologia se dá graças à sua incapacidade de se perceber 

como ciência polissistêmica e desta forma, lidar com as diferenças que emanam da 

subjetividade dos sujeitos que percebem o objeto conforme as suas próprias maneiras 

singulares, contextos, culturas, etc. Ou seja, o problema não é a quantidade de teorias, mas a 

nossa incapacidade de pensar além da lógica clássica e da disciplinarização, das visões de 

mundo “istas” (deterministas, mecanicistas, reducionistas) de mundo, sendo que a psicologia 

do século XXI demanda integração, diálogo, ecologização dos saberes, transdisciplinaridade, 

uma mudança na relação do sujeito com o objeto e na própria relação entre suas diferentes 

abordagens. 

Essa discussão sobre a crise é importante justamente porque é capaz de despertar 

faculdades criativas adormecidas no ser humano, pois conforme Morin (2010), “a crise 

favorece a expressão de forças criativas, tanto na sociedade como em certos indivíduos” (p. 

270). Desta forma, a crise favorece novas formas de pensamento, e como temos visto, os 

momentos em que a crise foi percebida ou anunciada na história da psicologia foram 

especialmente fecundos para gerar novas compreensões, ideias, produtos teóricos, na medida 

em que o conhecimento avançava. 
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Nesse sentido, se assim posso esperar, apresento as contribuições deste trabalho, como 

tentativa de pensar o complexo sobre a própria crise histórica da psicologia. 
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Considerações Finais... 

 

“O céu é o grande teste projetivo da humanidade” 

Edgar Morin 

 

... e/ou considerações provisórias. 

A psicologia ainda era uma criança quando o primeiro trabalho a respeito de uma 

suposta crise nesta ciência apareceu e em 1897 surgiu o primeiro diagnóstico dado por Willy. 

Mas o tempo passou, e inúmeros outros autores escreveram sobre esta tal crise. Ainda que a 

palavra tenha um significado comum, o que se percebe é que ela foi empregada com vários 

sentidos diferentes através da história da psicologia, ou seja, não se tratava da percepção de 

uma crise, mas de várias. 

Mas como já dito, o fato de se afirmar que a psicologia estava em crise não 

necessariamente significava que isto estivesse ocorrendo: a narrativa de uma possível crise na 

psicologia serviu a muitos propósitos, mas o principal estava diretamente atrelado à raiz de 

seu nome, crítica.  

Palavra que deriva do grego krisis, que serviu para demarcar posições distintas na 

psicologia. Ou seja, em determinado momento algum pesquisador não concordava com algo 

na psicologia e levantava a crítica da existência de uma crise, afirmando, a partir daí, uma 

nova concepção teórica. Desta forma, a narrativa de crise também deve ser vista sob o aspecto 

político, não somente acadêmico. 

Todavia, além disso, a ideia de crise diz sobre uma percepção de determinadas pessoas 

e/ou grupos em momentos histórico-culturais específicos, diz sobre a forma como 

determinados sujeitos compreendem a realidade, o ser humano, a vida, o mundo. Essas 

cosmovisões distintas disparam formas igualmente distintas de ler os fenômenos/processos 

existentes. Desse modo, a narrativa de crise na/da psicologia pode possuir várias faces, e é 

fruto da percepção de diferentes pesquisadores, de suas dificuldades de lidar com alguns 

problemas que advêm do próprio modelo “ista” (reducionista, mecanicista, dualista, 

representacionista, determinista) de fazer ciência. 

Logo, isto significa que é a própria noção a respeito do modelo de ciência que está na 

base de uma compreensão equivocada sobre o que seria a crise da psicologia. Desta forma, o 

presente trabalho visou trazer uma nova concepção sobre a crise da/na psicologia e não 

entendê-la como a coexistência de diversas teorias na mesma ciência, ao contrário, esta 

diversidade de propostas pode representar o nível de complexidade alcançado por esta ciência. 
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Mas o problema está na forma como estas teorias se relacionam, uma vez baseadas em uma 

lógica de exclusão. 

O problema não são as concepções diferentes, mas a forma como estas concepções 

diferentes acabam por tornarem-se antagônicas, gerando oposições, impedindo o avanço das 

construções teóricas e da própria prática profissional. O problema começa quando se pensa: 

“é preciso encontrar O CAMINHO”, como se houvesse somente uma possibilidade de 

compreensão da realidade. 

Isso faz sentido em um modelo de ciência que entende o conhecimento como algo a 

ser extraído da realidade, mas quando se pensa no conhecimento como algo a ser construído a 

partir do próprio pesquisador e de suas relações com o mundo, este passa a ser uma tradução 

incerta da realidade, não uma representação linear desta. 

O problema da crise precisa ser compreendido através de uma análise dos nossos 

modelos de ciência – se olharmos para o modelo clássico, que advoga o terceiro excluído, 

teremos uma ciência em crise pelo fato de que esta é composta por várias abordagens que 

ainda não chegaram a uma compreensão exata do que é o seu objeto de estudo e, por isso, 

possuem métodos e concepções distintas a respeito de seus campos de trabalho/pesquisa. 

 Se olharmos para uma ciência sob o viés do Pensamento Complexo, veremos que 

essas diferentes formas de pensar a psicologia são, na verdade, leituras possíveis dos distintos 

níveis de expressão do/sobre o sujeito e a realidade. 

É preciso, portanto, olhar o problema sobre outra perspectiva, já que temos buscado a 

resposta para crise da psicologia há mais de um século e até o presente momento não temos 

encontrado. Então, não seria interessante mudarmos a forma de fazer ou o foco da pergunta? 

Ou melhor, não seria mais interessante mudarmos a maneira de encarar os pressupostos e os 

caminhos que guiam a busca pela resposta? 

As respostas são dadas conforme os elementos que possuímos, e se nosso aparato 

conceitual já está direcionado para determinada compreensão x ou y, as respostas ficam 

condicionadas à própria pergunta. Esse exercício é interessante, muitas vezes a própria 

pergunta, feita de maneiras diferentes, pode gerar compreensões diferentes e estas respostas 

igualmente diferentes. 

Por isso, este trabalho colocou em cena o problema da crise da psicologia e o fez a 

partir das questões: que crise é esta? De que se constitui? Quem são os autores? Em que 

momento histórico? Quais as visões filosóficas que estes autores comungavam? Estas 

perguntas não foram feitas no sentido de gerar respostas definitivas, mas para ampliar o leque 
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de possibilidades de compreensões a respeito do tema e apontar uma visão possível do 

pensamento complexo.  

Nesta perspectiva, a crise passa a ser entendida como a incapacidade que a psicologia 

tem de se reconhecer como ciência polissistêmica. Quer dizer, a psicologia não precisa 

continuar se apegando na crença de chegar a um conhecimento absoluto a respeito do 

humano, mas sim na crença de um conhecimento provisório, fruto de condições 

bioantropológicas, históricas, sociais, culturais, econômicas, entre outras. 

Aceitar o caráter incompleto, irregular e incerto da psicologia, buscando formas de 

diálogo ajuda no combate à fragmentação teórica, que pode ser compreendida como o 

conhecimento hiperespecializado, hermético, que ignora contextos e possibilidades de 

diálogo. 

E para finalizar, lembrando-nos da epígrafe destas considerações, a psicologia se 

parece, assim como o céu, com um grande teste projetivo da humanidade, pois ambos são 

compostos por várias estrelas (elementos, conceitos, componentes, categorias), mas a ideia de 

constelação (sistema) só existe graças à subjetividade do observador, que enxerga 

semelhanças, dessemelhanças e diferentes traçados organizando o espaço. 

 Nós organizamos a psicologia conforme temos capacidade de percebê-la. Então, por 

que não ampliar nossas possibilidades de percepção para seguirmos avançando? 
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