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Introdução

Premissa*1

Na	busca	de	entender	o	que	é	a	psicologia,	nos	encontramos	
diante	de	muitas	vozes	que	modulam	diferentes	definições	dessa	
área	de	conhecimento,	de	modo	que	não	é	possível	fornecer	
uma	formulação	unívoca	da	área	que	obtenha	a	concordância	
de	todas	essas	vozes.	Para	exemplificar	a	questão:	olhemos	para	
alguns	manuais	introdutórios	ao	conhecimento	da	psicologia,	
elaborados	por	diversos	autores	em	diferentes	contextos	geo-
gráficos	e	temporais,	todos	traduzidos	ao	português,	presentes	
nas	 bibliotecas	 universitárias	 brasileiras	 e	 utilizados	 para	 o	
estudo	da	área.
Num	 livro	 escrito	 no	Brasil	 em	1917,	 diferencia-se	 entre	

psicologia	geral	e	psicologia	humana.	De	modo	geral,	“a	psico-
logia	estuda	o	indivíduo	em	suas	relações	com	o	mundo”,	em	
cada	espécie	animal,	e	“a	psicologia	humana	tem	como	objeto	
de	estudo	a	conduta	ou	o	procedimento	do	homem,	que	busca	
no	mundo	a	satisfação	de	suas	necessidades”	(Ferraz,	1957,	p.	
23-24).	
Garret,	em	um	manual	publicado	nos	Estados	Unidos	e	tradu-

zido	no	Brasil	em	1968,	refere-se	a	essa	variedade	de	formulações:	

*	Agradeço	Sávio	Passafaro	Peres	e	Carolina	de	Resende	Damas	Cardoso	
pela	cuidadosa	revisão	deste	texto.	
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A	definição	de	Psicologia	e	sua	utilidade	variam	de	acordo	
com	a	área	de	estudo,	já	que	cada	uma	estuda	vários	aspec-
tos	do	comportamento.	Em	suma,	a	psicologia	é	a	ciência	do	
comportamento	humano	e	o	seu	objeto	é	o	que	as	pessoas	
fazem	e	como	e	por	que	o	fazem	(Garret,	1968,	p.	18-19).

Kurt	Koffka,	um	dos	expoentes	de	uma	abordagem	signifi-
cativa	da	psicologia	experimental,	a	Teoria	da	Gestalt,	afirma:	

Como	os	métodos	dependem	do	objeto	de	estudo,	nós	nos	
concentraremos	 primeiro	 numa	definição,	 ou	melhor,	 num	
delineamento	 da	 nossa	 ciência.	 Podem-se	 distinguir	 três	
definições	diferentes	do	nosso	objeto	de	estudo:	a	psicologia	
como	ciência	da	consciência,	como	ciência	da	mente	e	como	
ciência	do	comportamento	(Koffka,	1975,	p.	37).

Já	Robert	S.	Woodworth	e	Donald	G.	Marquis	remetem-se	
às	origens	do	termo	e	à	complementaridade	da	psicologia	com	
as	demais	ciências	do	homem:	

Psicologia	literalmente	significa	ciência	do	“sopro	da	vida”,	e	
durante	muitos	séculos	foi	definida	como	ciência	(ou	filosofia)	
da	alma.	Entretanto,	nem	o	sentido	literal,	nem	a	definição	
antiga	descrevem	o	que	realmente	a	psicologia	de	nossos	dias	
significa.	[...]	A	ciência	do	comportamento	é	atualmente	cons-
tituída	por	um	grupo	de	ciências.	Dum	lado	temos	a	fisiologia,	
investigando	os	órgãos	e	células	que	fazem	o	trabalho	orgânico,	
doutro	 lado	vemos	as	 ciências	 sociais,	 estudando	nações	e	
grupos	humanos.	Há	lugar	para	uma	ciência	intermediária,	que	
focaliza	a	atenção	sobre	o	indivíduo.	Essa	ciência	intermediária	
é	a	psicologia,	que	estuda	as	atividades	do	indivíduo	durante	
toda	a	sua	vida,	desde	o	período	embrionário,	continuando	
pela	infância,	meninice	e	adolescência,	até	a	maturidade,	e	
ainda	mais	longe,	até	os	anos	de	declínio	(Woodworth;	Mar-
quis,	1965,	p.	1-3).

Segundo	Hebb,	a	psicologia	deve	ser	definida	“como	estudo	
das	formas	mais	complexas	de	integração	ou	organização	do	
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comportamento”.	Desse	modo,	“nela	incluímos	também	o	estu-
do	de	processos	tais	como	aprendizagem,	emoção	ou	percepção	
que	 estão	 envolvidos	 na	 organização	 do	 comportamento”.	
Ainda	segundo	Hebb,	“o	método	da	psicologia	é	trabalhar	ob-
jetivamente	construindo	uma	teoria	da	mente	baseada	em	fatos	
objetivos	do	comportamento.	Isso	significa	que	nós	conhecemos	
a	mente	e	a	estudamos,	como	o	químico	conhece	e	estuda	as	
propriedades	do	átomo”	(Hebb,	1971,	p.	12).
O	manual	de	Henneman	afirma	que	podemos	definir	a	psico-

logia	a	partir	da	tematização	de	seu	objeto	(o	comportamento)	
e	que	pela	amplidão	do	significado	desse	termo	o	campo	da	
área	torna-se	muito	extenso.	Com	efeito,	“tal	termo	é	aplicado	
de	forma	muito	extensa	diante	da	ampla	escala	de	atividades”,	
que	 incluem	“atividades	 que	 são	 observáveis	 e	 registráveis	
como	falar	ou	dirigir	um	carro”,	“processos	fisiológicos	dentro	
do	organismo”,	 e	 ainda	“processos	 conscientes	 de	 sensação,	
sentimento	e	pensamento”.	Em	suma,	“a	imagem	da	psicologia	
contemporânea	é	caracterizada	por	seus	extensos	limites,	sua	
complexidade	e	sua	heterogeneidade”	(Henneman,	1977,	p.	4).
Tentando	sintetizar	diversas	perspectivas,	Davidoff	escreve:	

A	psicologia	é	hoje	comumente	definida	como	a	ciência	que	
estuda	o	comportamento	e	os	processos	mentais.	Os	assun-
tos	 investigados	 pelos	 psicólogos	 incluem	 temas	 como:	 o	
desenvolvimento,	as	bases	psicológicas	do	comportamento,	a	
aprendizagem,	a	percepção,	a	consciência,	a	memória,	o	pen-
samento,	a	linguagem,	a	motivação,	a	emoção,	a	inteligência,	
a	personalidade,	o	ajustamento,	o	comportamento	anormal,	o	
tratamento	do	comportamento	anormal,	as	influências	sociais	
e	 o	 comportamento	 social.	A	psicologia	 é	 frequentemente	
aplicada	na	indústria,	na	educação,	na	engenharia,	em	assuntos	
de	consumo	e	em	muitas	outras	áreas	(Davidoff,	1983,	p.	29).	

Todorov	(2007,	p.	57),	ao	buscar	uma	definição	operacional	
de	psicologia	que	supere	os	 impasses	e	as	contraposições	do	
passado	 e	 que	 seja	 compreensiva	daquilo	 que	os	 psicólogos	
efetivamente	fazem,	coloca	que	
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A	psicologia	estuda	interações	de	organismos,	vistos	como	
um	todo,	 com	seu	meio	ambiente	 (Harzem;	Miles,	1978).	
Obviamente	não	está	interessada	em	todos	os	tipos	possíveis	
de	 interações	 nem	 em	quaisquer	 espécies	 de	 organismos.	
A	psicologia	se	ocupa	fundamentalmente	do	homem,	ain-
da	que,	para	entendê-lo,	muitas	vezes	 tenha	que	 recorrer	
ao	 estudo	 do	 comportamento	 de	 outras	 espécies	 animais	
(Keller;	Schoenfeld,	1950).	Quanto	às	interações,	estão	fora	
do	âmbito	exclusivo	da	psicologia	aquelas	que	se	referem	
a	partes	do	organismo	e	são	estudadas	pela	biologia,	e	as	
que	envolvem	grupos	de	indivíduos	tomados	como	unidade,	
como	nas	ciências	sociais.	Claro	está	que	a	identificação	da	
psicologia	como	distinta	da	biologia	e	das	ciências	sociais	
não	se	baseia	em	fronteiras	rígidas:	as	áreas	de	sobreposi-
ção	de	interesses	têm	sido	importantes	a	ponto	de	originar	
as	denominações	de	psicofisiologia	e	psicologia	social,	por	
exemplo.	As	 interações	 organismo-ambiente	 são	 tais	 que	
podem	ser	vistas	como	um	continuum no	qual	a	passagem	
da	psicologia	para	a	biologia	ou	para	as	ciências	sociais	é	
muitas	vezes	questão	de	convencionarem-se	limites	ou	de	
não	se	preocupar	muito	com	eles.

Por	outro	 lado,	observamos	atualmente	outras	 formas	de	
resolver	o	conflito	entre	definições	de	psicologia.	Uma	delas	
é	o	construcionismo	social.	Segundo	Rasera,	Guanaes	e	Japur	
(2004,	p.	159),	essa	abordagem	desenvolvida	por	K.	J.	Gergen,	
R.	Harré,	J.	Shotter	e	outros	autores	contemporâneos	leva	à	re-
visão	do	tradicional	conceito	de	self como	objeto	da	psicologia,	
propondo	uma	nova	formulação:	nesse	sentido,

ao investigar o self,	abandona	a	busca	pela	definição	universal	
de um self	nuclear,	organizado,	estável	e	autêntico	como	no	
projeto	da	ciência	moderna.	De	sua	ênfase	no	estudo	da	lin-
guagem	decorre	a	descrição	do	self	como	um	discurso:	de	um	
lado,	buscando	situar	as	condições	sociohistóricas	concretas	
de	emergência	de	um	novo	vocabulário	 sobre	o	 self, e, de 
outro,	analisando	as	formas	pelas	quais	as	narrativas	sobre	o	
self	socialmente	disponíveis	são	utilizadas	na	sustentação dos 



9

relacionamentos.	Há	assim	uma	exteriorização,	multiplicação	
e	contextualização	histórica	da	construção	do	self.

Segue-se	que	a	psicologia	é	o	estudo	das	formas	narrativas	
do self	 (Fontes,	 2006),	 como	 também	a	 atual	 teoria	 do	 self 
dialógico	propõe	(Santos;	Gomes,	2010).	
Vemos,	portanto,	que	existem	várias	e	diferentes	definições	

de	psicologia,	de	seus	objetos,	métodos	e	campos	de	atuação.	
De	certo	modo,	então,	a	pergunta	acerca	do	que	é	a	psicologia	
permanece.

Um possível caminho para encontrar respostas...

O	que	é	a	psicologia?	Quais	são	os	fenômenos	de	que	ela	se	
ocupa?	De	onde	inicia	o	estudo	dos	fenômenos	de	que	ela	se	
ocupa?	Podemos	responder	a	essas	perguntas	de	muitas	formas,	
e	uma	delas	é	a	via	histórica.	De	fato,	ao	reconstruir	o	longo	
caminho	através	do	qual	os	homens	em	suas	diversas	culturas	
buscaram	enfrentar	o	conhecimento	de	si	mesmos	e	do	outro,	
da	vida	mental	e	dos	comportamentos,	podemos	conhecer	as	
respostas	às	referidas	questões	elaboradas	ao	longo	do	tempo	
em	diversos	contextos	geográficos.	O	texto	que	aqui	propomos	
pretende	acompanhar	esse	percurso	no	que	diz	respeito	à	his-
tória	da	cultura	ocidental,	em	cujo	âmago	se	encontra	a	cultura	
brasileira.
Podemos	assim	reconhecer	que,	para	além	da	multiplicidade	

das	perspectivas	da	psicologia	e	das	possibilidades	de	defini-la,	
existe,	porém,	uma	significação	própria	de	termos	e	conceitos	
utilizados	nesse	domínio	científico	que,	através	de	um	longo	per-
curso	histórico,	foi	consolidando-se	como	o	patrimônio	comum	
ao	passado	e	ao	presente	e	o	alicerce	da	psicologia	moderna.	
A	história	dos	saberes	psicológicos	acompanha	o	processo	

de	desenvolvimento	de	alguns	desses	conceitos	fundamentais	
da	 psicologia,	 como	 psique	 e	 psicologia,	 pessoa,	 indivíduo,	
mente,	comportamento,	emoções,	memória,	cognição,	vontade,	
psicossomática	etc.	Tal	desenvolvimento	ocorreu	inicialmente	
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em	domínios	outros	da	psicologia,	quais	são	especialmente	a	
filosofia,	a	medicina,	a	literatura	e	a	teologia.	

O domínio dos estudos históricos em psicologia:   
a definição do campo 

A	contemporânea	historiografia	da	psicologia	 (inspirada	
em	 análogo	 posicionamento	 da	 historiografia	 das	 ciências)	
questiona	a	demarcação	 tradicional	de	 inspiração	positivis-
ta	 que	 limitava	 o	 arco	 temporal	 da	 reconstrução	 histórica	
da	psicologia	 ao	marco	 inicial	 do	 surgimento	da	psicologia	
experimental,	em	meados	do	século	XIX.	De	modo	geral,	no	
panorama	da	história	das	ciências,	aponta-se	hoje	para	a	exis-
tência	de	uma	evidente	continuidade	entre	o	surgimento	da	
ciência	modernamente	entendida	e	a	bagagem	de	observações,	
métodos	 e	 conceitos	 produzidos	 nos	 períodos	 precedentes.	
Alistair	Crombie	(1915-1996),	ao	atribuir	ao	historiador	das	
ciências	a	árdua	tarefa	de	reconstruir	o	percurso	do	conheci-
mento	científico	em	épocas	anteriores	ao	advento	da	ciência	
moderna,	assim	comenta:	

A	apresentação	do	pensamento	de	uma	época	cujos	pressupos-
tos	e	problemas	não	eram	idênticos	aos	nossos	implica	sempre	
delicadas	questões	de	 interpretação	e	de	avaliação.	Muitos	
aspectos	da	filosofia	e	da	ciência	[...]	são	inteiramente	inteli-
gíveis	somente	dentro	do	contexto	completo	da	circunstância	
e	do	pensamento	metafísico	e	teológico	tanto	quanto	do	pen-
samento	científico	e	técnico,	da	condição	social	e	econômica	
e	intelectual	da	qual	participam	(Crombie,	1959/1987,	p.	18).

Esse	 posicionamento	 abre	 perspectivas	 para	 uma	 nova	
abordagem	historiográfica	também	na	área	da	psicologia.	Com	
efeito,	devemos	levar	em	conta	o	fato	de	que,	na	transição	entre	
saberes	psicológicos	e	ciência	da	mente	e/ou	do	comportamento	
ocorrida	no	século	XIX,	a	epistemologia	positivista	da	época	
produziu	uma	ruptura	(artificial)	entre	os	primeiros	e	a	segunda,	
acarretando	a	perda	da	memória	e	o	esquecimento	do	longo	e	
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complexo	processo	de	construção	do	conhecimento	ocorrido	
ao	 longo	da	história	 cultural	 do	Ocidente,	 que	numa	visada	
retrospectiva	revela-se	essencial	 inclusive	para	a	constituição	
da	psicologia	moderna.
Atualmente,	 sob	 o	 rótulo	 de	 história	 da	 psicologia	 com-

preendem-se	dois	domínios	distintos,	o	da	história	dos	saberes	
psicológicos	e	o	da	história	da	psicologia	científica:	o	primeiro	
abarca	um	vasto	domínio	espaço-temporal	e	se	utiliza	dos	méto-
dos	próprios	da	história	cultural	e	da	história	social;	o	segundo	
investiga	o	domínio	espaço-temporal	dos	 séculos	XIX,	XX	e	
XXI,	domínio	inerente	ao	surgimento	e	expansão	da	psicologia	
científica,	e	assume	as	modalidades	de	investigação	sugeridas	
pela	historiografia	das	ciências.

A função do conhecimento histórico    
para a formação em psicologia

Um	recente	artigo	publicado	em	revista	 internacional,	ao	
relatar	uma	investigação	desenvolvida	em	cursos	canadenses	
acerca	 do	 ensino	 da	 disciplina	 de	 história	 da	 psicologia	 no	
currículo	de	formação	do	psicólogo	(Barnes;	Greer,	2013,	trad.	
nossa),	afirma	que	“o	estudo	do	passado	da	psicologia	é	parte	da	
própria	psicologia”	(p.	10).	Com	efeito,	no	contexto	da	história	
presente,	marcada	por	um	grande	desenvolvimento	das	áreas	
especializadas	na	psicologia	e,	portanto,	por	uma	multiplicidade	
de	perspectivas	e	de	abordagens	teóricas	e	práticas,	a	história	
da	psicologia	é	a	única	área	da	psicologia	em	que	se	propõe	
um	panorama	do	campo	inteiro	dessa	ciência.	Nesse	sentido,	a	
história	da	psicologia	é	um	recurso	precioso	contra	a	possível	
pulverização	e	dispersão	da	área,	como	também	para	propor-
cionar	 uma	visão	 global	 e	 unitária	 dessa	 ciência	 aos	 alunos	
em	processo	de	 formação.	Desse	modo,	 a	 disciplina	história	
da	psicologia	no	curso	de	formação	em	psicologia	representa,	
segundo	os	autores,	uma	espécie	de	“meta-curso”	que	oferece	
aos	alunos	a	visão	da	psicologia	como	um	todo,	num	enfoque	
histórico.	Para	os	estudantes,	 é	possível,	 através	do	conheci-
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mento	histórico,	“refletir	acerca	da	evolução	do	seu	campo	de	
aprendizagem,	em	toda	a	miríade	de	práticas	e	ideias,	e	através	
das	várias	conexões	e	disconexões	entre	passado	e	presente”.	
Segundo	os	autores,	“é	exatamente	devido	a	essa	perspectiva	
global	numa	época	de	hiperespecialização	que	a	história	da	
psicologia	é	tão	essencial”.	De	fato,	“a	história	não	é	simples-
mente	algo	que	se	refere	a	um	passado	nem	uma	cronologia	
pedante	dos	acontecimentos,	mas	é	algo	pertinente	à	identidade	
da	psicologia”	(2013,	p.	10).	
Atualmente	os	 estudiosos	das	 ciências	 humanas	 apontam	

para	 formas	novas	de	colaboração	entre	psicologia	e	história	
que	evidenciam	a	proximidade	entre	as	duas	áreas.	A	afirma-
ção	do	 caráter	 essencial	 de	historicidade	da	 experiência	 hu-
mana,	inclusive	em	sua	dimensão	psicológica,	caracteriza,	por	
exemplo,	a	abordagem	da	“psicologia	histórica”,	proposta	por	
Ignace	Meyerson	em	sua	obra	Les fonctions psychologiques et 
les oeuvres (1948).	Esse	autor	enfatiza	a	relatividade	histórica	
dos	processos	psicológicos	humanos,	subordinando	assim	a	psi-
cologia	à	história.	Nessa	ótica,	conceitos	utilizados	pela	ciência	
psicológica	como	pessoa,	memória,	emoção	não	se	referem	a	
fenômenos	que	permanecem	imutáveis	ao	longo	do	tempo,	mas	
assumem	conotações	próprias	em	diferentes	períodos	históricos	e	
em	diversos	âmbitos	culturais;	e	alguns	deles	se	fazem	presentes	
apenas	em	dado	momento	histórico.	Nesse	sentido,	Meyerson	
questiona	a	 legitimidade	de	uma	psicologia	geral	do	homem,	
entendida	como	conhecimento	de	leis	universais	da	mente,	ou	do	
comportamento	humano.	Na	ótica	de	contextualizar	a	indagação	
acerca	do	homem	psíquico,	no	âmbito	histórico	sociocultural	de	
sua	existência	concreta,	Meyerson	propõe	assim	uma	psicologia	
pluralista,	partindo	da	constatação	de	que,	em	todos	os	tempos	
e	em	todas	as	culturas,	o	homem	tem	se	interrogado	acerca	de	si	
mesmo,	ao	longo	da	história	tal	interrogação	assumindo,	porém,	
formas	diferentes.	Mesmo	que	não	se	queria	compactuar	com	a	
visão	da	psicologia	histórica	aqui	sintetizada	(e	não	se	concorde,	
por	exemplo,	com	a	negação	da	possibilidade	de	uma	psicologia	
geral),	é	inegável,	porém,	a	necessidade,	assinalada	por	Meyer-
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son,	de	se	levar	em	conta	a	dimensão	histórica	na	consideração	
dos	processos	psíquicos	humanos.	
Nessa	 perspectiva,	 a	 história	 da	 psicologia	 proporciona	

ao	psicólogo	uma	competência	que	diz	respeito	ao	domínio	
de	 seu	campo	 inteiro	de	conhecimento	e	de	atuação,	dessa	
competência	 decorrendo	 a	 habilidade	 de	 discernir	 diante	
das	 demandas	 intelectuais	 e	 práticas	 com	que	 se	 depara	 e	
diante	dos	desafios	do	contexto	da	produção	científica	e	da	
intervenção	social,	o	caminho	mais	oportuno	dentre	os	tantos	
caminhos	possíveis,	proporcionados	pelo	campo.	Ao	mesmo	
tempo,	o	conhecimento	da	história	da	psicologia	torna	o	psi-
cólogo	capaz	de	autoavaliação	crítica,	no	que	diz	respeito	aos	
procedimentos	metodológicos	e	as	 técnicas	que	emprega,	e	
nesse	sentido,	sempre	aberto	a	questionamentos	e,	sobretudo,	
a	novas	aprendizagens.	Torna-o,	portanto,	agente	de	construção	
de	 uma	 psicologia	 consistente	 no	 presente	 e	 em	 constante	
avanço	na	direção	do	futuro.	

Adentrando o campo da história dos saberes psicológicos 

A	história	dos	saberes	psicológicos	é	a	reconstrução	histórica	
de	conceitos	(e	sistemas	conceituais)	e	práticas	que	se	referem	
ao	conhecimento	e	ao	cuidado	dos	processos	psicológicos	apre-
endidos	num	domínio	que	abarca	as	diversas	culturas	seja	no	
Oriente,	seja	no	Ocidente,	em	diferentes	períodos	históricos.	
Nesse	sentido,	a	história	dos	saberes	psicológicos	é	parte	da	his-
tória	cultural.	A	história	cultural	é	um	domínio	de	conhecimento	
histórico	que	aborda	as	visões	de	mundo	de	uma	determinada	
cultura,	com	recursos	metodológicos	próprios.	Conforme	afirma	
Chartier	(1990),	a	noção	de	visão	de	mundo	articula,	sem	os	
reduzir	um	ao	outro,	o	significado	de	um	sistema	de	pensamen-
to,	por	um	lado,	e,	por	outro,	as	condições	sociopolíticas	que	
fazem	com	que	um	grupo,	ou	uma	sociedade,	em	dado	momento	
histórico,	partilhem	esse	sistema	de	pensamento.	Além	do	mais,	
visão	de	mundo	refere-se,	conforme	alerta	De	Certeau	(2000),	
ao	universo	do	pensável	(ou	seja,	do	que	era	possível	pensar	



14

e	 escrever	 num	dado	momento	histórico)	 e	 ao	universo	das	
práticas	que	expressam	esse	saber.			
A	 história	 dos	 saberes	 psicológicos	 ocupa-se	 então	 dos	

aspectos	específicos	da	visão	do	mundo	de	uma	determinada	
cultura,	relacionados	a	conceitos	e	práticas	que	na	atualidade	
podem	ser	genericamente	entendidos	como	“psicológicos”.	A	
definição	do	que	é	psicológico,	nesse	caso,	permanece	neces-
sariamente indeterminada e vaga, sendo uma denominação 
convencional	 e	 provisória	 a	 ser	 substituída,	 no	 decorrer	 do	
estudo,	pela	terminologia	e	demarcação	de	campo	próprias	dos	
universos	socioculturais	específicos	abordados.	Por	exemplo,	o	
que	é	definido	como	“psicológico”,	no	século	XVI,	baseia-se	em	
matrizes	filosóficas	e	teológicas	(por	exemplo,	a	matriz	aristoté-
lico-tomista)	e	em	concepções	antropológicas	(por	exemplo,	a	
concepção	do	homem	como	“microcosmo”),	muito	diferentes	
das	matrizes	e	concepções	antropológicas	que	fundamentam	a	
psicologia	filosófica	do	século	XVIII	e	XIX.	
Veremos	ao	longo	do	livro	que	a	história	dos	saberes	psi-

cológicos	é	uma	área	essencial	da	história	da	psicologia,	pois	
é	nesse	âmbito	que	podemos	encontrar	as	raízes	de	conceitos	
atualmente	usados	pela	ciência	psicológica	para	rotular	os	fenô-
menos.	Conhecer	as	raízes	é	algo	necessário	para	compreender	
termos	e	conceitos	em	sua	significação	originária,	como	também	
para	acompanhar	as	mudanças	ocorridas	ao	longo	do	tempo	e	
em	diferentes	contextos	geográficos.	

A estrutura do livro

A	história	 dos	 saberes	 psicológicos	 na	 cultura	 ocidental	
revela-nos	a	gênese	de	alguns	conceitos	fundamentais	dos	quais	
precisamos	entender	a	significação:	psicologia;	psique;	pessoa;	
indivíduo;	mens e	corpo.	Esses	conceitos	e	termos	apareceram	
no	cenário	intelectual	em	determinados	períodos	históricos	e	
é	importante	entendê-los	nas	circunstâncias	de	seu	surgimento.	
Em	ordem	 cronológica,	 encontraremos	neste	 livro	 o	 sur-

gimento	do	termo	psique	na	cultura	da	Grécia	antiga	a	partir	
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do	século	V	a.C;	a	definição	do	conceito	de	pessoa	na	cultura	
medieval,	num	período	 longo	que	 se	estende	do	 século	 I	ao	
século	XIV;	o	conceito	de	indivíduo	no	panorama	da	cultura	
humanista	e	renascentista	dos	séculos	XV	e	XVI;	a	criação	do	
termo	psicologia	no	período	do	humanismo,	especificamente	no	
século	XVI;	a	configuração	filosófica	do	projeto	de	psicologia	
científica	e	dos	conceitos	de	mens	(tomada	como	vida	conscien-
te)	e	de	corpo	pela	filosofia	do	século	XVI	e	XVII.
Para	bem	compreender	a	significação	de	cada	um,	deveremos	

analisá-los	nos	universos	histórico-culturais	em	cujos	âmbitos	
definiram-se	e	difundiram-se.	
A	constituição	dos	referidos	conceitos	não	aconteceu,	porém,	

de	modo	unívoco	em	áreas	específicas	de	conhecimento,	mas	
através	de	um	percurso	complexo	possibilitado	pelas	contribui-
ções	de	diferentes	áreas	de	conhecimento.	Para	significar	esse	
processo	de	constituição	dos	saberes	psicológicos,	utilizaremos	
dois	termos:	o	termo	“eixo”	e	o	termo	“estruturante”.	“Eixo”	
é	uma	linha	reta	que	atravessa	o	centro	de	um	corpo	e	em	torno	
da	qual	esse	corpo	executa	(ou	pode	executar)	movimentos	de	
rotação.	Por	exemplo,	o	eixo	terrestre	é	a	linha	imaginária	que	
cruza	o	centro	da	Terra,	cujos	extremos	são	os	polos.	“Estrutu-
rar”	é	um	termo	com	vários	significados,	entre	os	quais	compor,	
constituir,	formar,	organizar,	articular,	sistematizar.
Os	conceitos	acima	referidos	e	o	campo	dos	saberes	psicológi-

cos	em	seu	conjunto	resultaram	da	articulação	de	alguns	impor-
tantes	eixos	constituídos	por	diversos	domínios	de	conhecimento	e	
expressos	por	diversos	gêneros	literários.	Consideraremos	os eixos 
estruturantes	dos	saberes	psicológicos	nas	culturas	greco-romana,	
medieval,	humanista-renascentista,	e	nos	inícios	da	época	moder-
na.	De	fato,	nesse	berço,	foram	ao	longo	do	tempo	se	compondo,	
constituindo,	formando,	organizando,	articulando	e	sistematizando	
os	principais	conceitos	que	se	referem	aos	fenômenos	psíquicos.	
Trata-se,	portanto,	de	uma	gênese	complexa	que	implica	a	articu-
lação	de	saberes	diversos	em	torno	de	objetivos	comuns.	
Cabe	definir	com	mais	clareza	cada	um	dos	eixos.	Cada	um	

deles	tematiza,	investiga	e	busca	respostas	para	determinadas	
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questões	e	em	torno	delas	se	articulam.	São	elas:	como	posso	
representar	minha	condição	existencial	e	humana,	para	refletir	
sobre	eu	mesmo	e	os	outros?	Quem	sou	eu,	e	posso	eu	conhecer	
a mim mesmo, e	de	que	modo?	Qual	é	a	causa	dos	desequilíbrios	
que	experimentamos	em	nós	mesmos	e	observamos	nos	outros,	
e	como	cuidar	deles?	O	que	define	este	ser	que	sou	eu	mesmo	e	
o	diferencia	dos	demais	seres?	Para	responder	a	essas	questões,	
diferentes	caminhos	(métodos,	que	em	sua	etimologia	significam	
caminhos)	 são	 trilhados	 e	 diferentes	 formas	 expressivas	 são	
utilizadas	(os	gêneros	literários).	
Os	eixos	constituídos	pela	tematização	e	discussão	dessas	

questões,	pelos	percursos	cognoscitivos	escolhidos	para	tanto	
e pelas respostas propostas a respeito através de determinadas 
formas	expressivas	são	os	seguintes:	

1. A representação da pessoa humana (e de sua condição 
nesse mundo) no	âmbito	de	gêneros	literários	tais	como	
a	poesia;	o	teatro	(ex:	a	tragédia),	os	diálogos;	as	narra-
tivas	literárias	(novelas	etc.);	e	no	âmbito	da	arte	(ex.	o	
retrato).

2. A voz interior e o imperativo de conhecer a si mesmo:	
trata-se	de	um	percurso	que	inicia	na	filosofia,	mas	que	
também	se	realiza	através	das	tradições	de	espiritualidade	
religiosa	e	do	gênero	da	narrativa	autobiográfica.	Começa	
com	Sócrates	(século	V	a.C.)	e	tem	alguns	marcos	impor-
tantes:	2.1.	A	filosofia	estoica,	especialmente	o	pensamento	
de	Sêneca,	Cícero	e	Marco	Aurélio	(séc.	I),	em	que	a	filoso-
fia	é	concebida	como	“exercício	espiritual”;	2.2.	O	marco	
inovador	da	narrativa	autobiográfica	de	Agostinho	(séc.	V);	
2.3.	A	continuidade	na	tradição	monástica	(do	século	V	em	
diante);	2.4.	No	século	XVI,	os	escritos	autobiográficos	de	
Montaigne,	Inácio	de	Loyola	e	Teresa	de	Ávila.

3. O equilíbrio e o desequilíbrio psíquico na perspectiva 
psicossomática da medicina da alma. O	percurso	ocorre	
na	área	do	conhecimento	médico,	mas	também	no	âm-
bito	de	outros	gêneros,	como	a	literatura,	a	retórica	e	a	
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filosofia	concebida	como	medicina	da	alma.	Por	isso	se	
inicia	com	o	pensamento	expresso	por	Platão	no	diálogo	
Timeu (século	V	a.C.).	Há	alguns	marcos	 importantes:	
3.1.	As	 tragédias,	 especialmente	 de	Eurípedes;	 3.2.	O	
método	da	cura	da	alma,	próprio	das	filosofias	helenistas	
(estoicas,	epicuristas	e	neoplatônicas),	associadas	à	arte	
retórica,	que	concebe	o	uso	da	palavra	como	terapêutica	
da	alma	(século	I);	3.3.	A	cura	da	alma	pela	palavra	(oral	
e	escrita)	e	pela	ortopraxis	praticadas	pelo	monaquismo	
e	pela	 arte	 retórica;	 3.4.	A	 teoria	 dos	 temperamentos	
hipocrático-galenicas	apropriada	pela	medicina	medie-
val	(especialmente	no	século	XII	pela	monja	médica	e	
musicista	Hildegarda	de	Bingen);	3.5.	Entre	os	séculos	
XIV	e	XVI,	os	receituários	e	os	tratados	acerca	da	arte	de	
bem	viver	escritos	pelos	médicos	e	pelos	filósofos;	3.6.	
Aos	inícios	da	Idade	Moderna,	nos	séculos	XVI	e	XVII,	
a	oratória	sagrada;	3.7.	Do	século	XVI	ao	XVII,	o	gênero	
dos	ensaios	e	reflexões	morais.

4. A construção do arcabouço teórico dos saberes psicológi
cos nos conhecimentos especulativos (filosofia e/ou teo
logia).	Nesse	âmbito,	debate-se,	utilizando-se	os	métodos	
dos	saberes	especulativos	baseados	no	uso	do	raciocínio	
indutivo	e	hipotético	dedutivo,	ou	seja,	a	filosofia	e	a	teo-
logia,	temas	como	a	natureza	da	psique,	da	pessoa,	do	in-
divíduo,	da	mens,	do	mecanismo.	São	eles:	4.1.	A	teoria	de	
Platão	acerca	da	alma;	4.2.	A	teoria	de	Aristóteles	acerca	
da	alma	e	de	suas	potências;	4.3.	A	conceituação	de	pessoa	
por	Agostinho;	3.4.	A	teoria	da	alma	e	de	suas	potências	
e	a	conceituação	de	pessoa	por	Tomás	de	Aquino;	3.5.	O	
conceito	de	livre	arbítrio	dos	filósofos	humanistas;	3.6.	O	
conceito	de	Descartes	de	mente	e	corpo;	3.7.	O	conceito	
de	experiência	em	Hume	e	nos	empiristas	ingleses;	3.8.	
O	conceito	de	determinismo	de	Espinoza.	

Esses	 eixos	 estruturantes,	 além	de	 se	 estender	 ao	 longo	
de	temporalidades	muito	diferentes,	não	devem	ser	tomados	
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como	compartimentos	entre	si	rigidamente	separados,	pois	há	
apropriações	e	 influências	 recíprocas,	 interfaces	comuns,	uso	
do	mesmo	conceito	em	diversos	âmbitos	etc.	De	modo	geral,	
também	veremos	que,	para	que	se	constitua	um	dado	conceito	e	
se	defina	o	uso	deste	e	as	terminologias	que	lhe	são	apropriadas,	
houve	o	aporte	de	diversos	eixos	estruturantes.	
Desse	modo,	 precisamos	 acompanhar	 a	 gênese	 de	 tais	

conceitos	perpassando	esses	eixos,	os	quais	se	evidenciam	em	
processos	históricos	de	longa	duração	e	atravessam	assim	dife-
rentes	regimes	de	historicidade,	ou	seja,	modos	diferentes	do	
homem	viver	o	sentido	do	tempo	e	da	história	(Hartog,	2003).	
Segundo	Hartog,	na	cultura	do	Ocidente	podemos	reconhecer	
o	suceder-se	de	diversos	regimes	de	historicidade:	o	regime	de	
historicidade,	que	entende	o	tempo	e	a	história	como	magistra 
vitae (mestra	da	vida)	e	que	vigorou	ao	longo	de	toda	Antigui-
dade	clássica	e	Idade	Média,	afirma	que	o	passado	esclarece	o	
futuro	e,	nesse	sentido,	a	referência	ao	passado	é	determinante	
nas	 ações	 do	presente	 e	 no	planejamento	 do	 futuro.	A	 esse	
regime,	que	é	o	mais	antigo,	segue	o	regime	de	historicidade	
moderno:	 a	partir	 da	Revolução	 francesa,	 não	 cabe	mais	 ao	
passado	esclarecer	o	futuro,	mas,	inversamente,	é	o	futuro	que	
esclarece	o	passado	e	que	dá	sentido	à	ação	no	presente.	A	partir	
dos	anos	1960,	inaugura-se	um	novo	regime	de	historicidade	
chamado	de	presentista:	 a	 contestação	 juvenil	 cria	 o	 slogan 
“esquecer	o	futuro”	e	inaugura	uma	nova	maneira	de	entender	
a	temporalidade	centrada	e	fechada	no	presente.	O	presente	
torna-se	seu	próprio	horizonte,	sem	passado	e	sem	futuro.

Evidentemente,	 essas	modalidades	 diferentes	 de	 viver	 o	
tempo	se	espelham	não	apenas	no	campo	do	conhecimento	
psicológico,	mas	também	no	próprio	acontecer	dos	processos	
psíquicos	e	na	forma	de	estruturar-se	de	distúrbios	e	doenças	
ligadas	 ao	 psiquismo,	 como	 assinalado	 pela	 psicopatologia	
moderna,	 especialmente	 a	 de	 E.	Minkowski	 (1885-1972).	
O	psicopatólogo	e	 fenomenólogo	 russo,	 autor,	 entre	outros,	
do livro O tempo vivido. Fenomenologia e psicopatologia 
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(1933/2014),	afirma	que	a	distorção	temporal	das	vivências	
impede	 o	 ímpeto	 vital	 necessário	 para	 olhar	 ao	 futuro.	O	
adoecimento	 psíquico	 se	manifesta	 assim	 por	 particulares	
percepções	 do	 tempo	 e	 organizações	 da	 temporalidade.	A	
lembrança	do	passado	e	a	espera	do	futuro	determinam	con-
tinuidades,	ou	descontinuidades,	na	autopercepção	da	pessoa	
bem	como	em	suas	relações	sociais.	Podem-se	assim	vivenciar	
possibilidades	proporcionadas	por	um	sentimento	do	tempo	
que	flui	e	é	produtivo	ou,	pelo	contrário,	senso	de	impossibi-
lidade	e	de	impotência	proporcionado	por	um	sentimento	do	
tempo,	imóvel	e	estéril.	Essas	reflexões	sobre	a	temporalidade	
nos	levam	a	descobrir	um	aspecto	importante	do	estudo	da	
história,	que	é	o	da	formação	humana:	trata-se	de	abrir-se	à	
vivência	de	formas	diferentes	de	viver	o	tempo;	e	nele,	de	viver	
o	mundo.	Eis,	então,	uma	dica	de	método	muito	importante	
para	o	nosso	leitor:	o	filósofo	russo	N.	Berdiaev	(1874-1948)	
afirma	que	nós	não	podemos	compreender	uma	história	exclu-
sivamente	objetiva.	Precisamos	descobrir	“um	nexo	interior,	
profundo	e	misterioso	com	o	objeto	histórico”	(1971,	p.	29).	
Nesse	sentido,	é	preciso	que	o	leitor	descubra	em	si	mesmo	
a	dimensão	histórica.	Somente	assim	é	possível	compreender	
os	 períodos	 da	 história.	“Sem	uma	historicidade	 interior,	 é	
impossível	compreender	a	história”	(idem).	Nesse	sentido,	a	
história	é	um	“ato	pelo	qual	se	realiza	a	conquista	interior	do	
objeto	histórico,	um	processo	interior	de	aproximação	entre	
o	objeto	e	o	sujeito”	(ibid.,	p.	30).	As	profundezas,	a	extensão	
dos	tempos	históricos	encontram-se	no	profundo	de	cada	ho-
mem,	segundo	Berdiaev.	Existe	uma	estratificação	profunda	
no	interior	de	cada	um	de	nós,	da	qual	muitas	vezes	não	nos	
apercebemos,	mas	que	pode	ser	descoberta;	sendo	que	essa	
descoberta	pode	ser	introduzida	pelo	estudo	da	história.	De-
sejamos,	portanto,	que	essa	seja	também	a	função	deste	livro.

Em	cada	período	histórico	encontraremos	a	presença	dos	
quatro	 eixos	 estruturantes	 acima	 definidos.	Desse	modo,	 o	
percurso	do	livro	seguirá	uma	ordem	cronológica	e	evidenciará,	
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por	cada	um	dos	períodos	focados,	de	que	modo	no	âmbito	dos	
eixos	estruturantes	os	saberes	psicológicos	constituíram-se	os	
conceitos	fundamentais	da	área	psi.	
As	categorias	que	irão	organizar	o	texto	e	que	constituirão	

a	moldura	de	cada	parte	do	texto	são	as	seguintes:

1.	 Periodização	e	regime	de	historicidade;	
2.	 Contexto	histórico;	
3.	 Eixos	estruturantes	e	identificação	neste	âmbito	do	de-
senvolvimento	de	um	ou	mais	conceitos	psicológicos	por	
dado	autor;	

5.	 Biografia	do	autor;
6.	 Texto	do	autor	(ou	autores)	ilustrando	o	conceito;	
7.	 Referências	bibliográficas.

Para	cada	capítulo	haverá	uma	introdução	explicativa	do	que	
será	abordado	e	se	pretende	ensinar	ao	aluno,	e	uma	síntese	do	
percurso	realizado	e	dos	principais	resultados	obtidos	do	ponto	
de	vista	da	constituição	dos	saberes	psicológicos.	
Por	 fim,	 a	 compreensão	 do	 desenvolvimento	 da	 história	

dos	saberes	psicológicos	na	perspectiva	que	aqui	assinalamos	
pode	 ser	 exemplificada	pela	metáfora	 da	 tecelagem:	 o	 pano	
de	fundo	é	o	contexto;	o	tear	é	a	temporalidade,	os	fios	são	os	
eixos	estruturantes;	o	tecido	resultante	são	conceitos	e	saberes	
psicológicos.	Esperamos	que	o	tecido	que	cada	leitor	irá	obter	
através	de	sua	leitura	possa	efetivamente	enriquecer	sua	forma-
ção	humana	e	profissional	e	possa	contribuir	para	aprofundar	
uma	melhor	compreensão	do	horizonte	de	conhecimento	em	
que	se	configura	a	própria	psicologia.	
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