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RESUMO

o compromisso assumido com o estudo da realidade brasileira
concreta tem-nos levado ao exame crrtlco de algumas teorias
psicológicas e dos métodos que delas derivam. A inserção das cate-
gorias tempo e espaço no estudo das funções psicológicas, ou seja,
a introdução da dimensão histórica do homem no estudo dos proces-
sos psrquicos, não só propicia a reflexão crrtlca sobre a orientação
tradicional da psicologia, como também nos impulsiona a tentar
criar novas propostas 'teóricas e metodológicas para a psicologia,
que se coadunem com a realidade social brasileira.

O texto que apresentamos trata de reflexões preliminares nesse
sentido.

Por acreditar que a estrutura da consciência humana está intrinsecamente
ligada à estrutura da atividade humana, preocupam-me não apenas as particulari-
dades psicológicas da consciência individual do homem, mas também a análise '
das condições de vida da sociedade em que ele vive e onde plasma sua consciên-
cia social.

A estrutura da atividade humana é engendrada por condições históricas
concretas, ou seja, a atividade humana, o trabalho, tem uma estrutura, criada
pelas condições sociais e pelas relações sociais que decorrem dela. Tais condições
só são concretamente produzidas porque se baseiam nessas relações reais que os
homens vivem entre si e com a natureza (modos de produção e relações sociais),
produzindo e reproduzindo seus meios de vida, suas condições de vida material e
espiritual:

"Os homens são os produtores de suas representações, de suas idéias, etc,
mas os homens reais e ativos, tal como se acham condicionados por um
determinado desenvolvimento de suas forças produtivas" Marx (1962).
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As relações sociais humanas criadas no desempenho da atividade, deter-
minam a consciência dos homens. Ao privarmos a psicologia do concreto histó-
rico do homem, estamos fazendo dela a psicologia do homem abstrato, segmen-
tado reduzido às suas diferentes aptidões e particularidades individuais. Uma
pslcoloqia que, perigosamente, nos levaria a acreditar que os motivos da ativi-
dade humana seriam encontrados nos sentimentos subjetivos, nas emoções e
sentimentos do interesse ou do desejo puramente individuais.

Em contrapartida o caminho que nos abre a análise histórica pode nos levar
a uma Psicologia do homem que mostre que as propriedades psíquicas dele são,
em grande parte, determinadas pelas relações sociais dele com o mundo, relações
que afloram a partir das condições históricas objetivas da sua vida, na
compreensão da realidade social.

Conhecer essas condições históricas, essa realidade social, torna-se funda-
mental.

E aí deparamos com a necessidade de compreender essa realidade social, não
através da narrativa histórica, estática e superficial, mas sim chegar a esta reali-
dade social através de uma História dos homens que se desnude e mostre-se numa
dinâmica repensada. Quero dizer que não nos interessa uma história que se
atenha exclusivamente a descrever os fatos, tidos como dados e acabados, uma
história que se limite pegar este ou aquele período histórico e passe a relatar suas
condições econôniicas, sociais e políticas apenas. Ao contrário, quero uma
História dos homens, que se constrói na dinâmica das relações vividas entre si e
com a natureza. Compreender a realidade social revelando seus mecanismos
antagônicos que se traduzem nas diversas formas de captar as relações de produ-
ção, seus conflitos e contradições que empurram, movimentam a História.

Vista desse modo ter-se-Ia uma História que perderia seu fundamento
mágico, de algo desvinculado da vida, feita por heróis-gênios-extra-terrestres,
"a história dos príncipes e do Estado", pontilhada de mitos e tradições para se
ter uma História baseada na produção da vida real vigente, que se faz na relação
dos homens com a natureza e com os outros. Uma História que se constrói
assentada na atividade humana, quando ele produz e reproduz sua condição
material e espiritual de existência. Destarte descortinar a História com essa visão
dinâmica faz-se fundamental para se chegar a uma Psicologia dos homens.

O mundo que cerca o homem, feito de objetos e fenômenos criados por
gerações anteriores, o mundo real do homem, é um mundo criado e transfor-
mado pela atividade - exclusiva da espécie humana - o trabalho. "Só através
da riqueza objetivamente desenvolvida do ser humano, é que em parte se cultiva,
em parte se cria a riqueza da sensibilidade subjetiva humana", escreveria Marx.

Diante disso o desenvolvimento psíquico dos indivíduos pode ser encarado
como produto de um processo, inerente à espécie humana, de apropriação de
recursos que Ihes são específicos e que são também produtos da sua atividade.
Ao indivíduo a realidade concreta se manifesta através da relação que ele tem
com o meio. Por intermédio da atividade humana ele a percebe não apenas sob a
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óptica das suas propriedades materiais, nem no seu sentido biol6giCo, mas
sobretudo .em sua significação social: a aquisição da linguagem, por exemplo, se
dá no processo de apropriação de palavras que têm suas significações fixadas
historicamente.

A Psicologia dos homens assim o será somente se considerar esse processo
de apropriação que se dá, em suma! através do trabalho. t se apropriando da
hérança histórica que o homem se hominiza. Ao adquirir aquilo que foi alcan-
çado pelas gerações que lhe precederam o indivíduo aprende a ser homem.
Através do trabalho ele transforma a natureza ao mesmo tempo em que ele
próprio se transforma, o homem cria: t um processo de transformação mediado
pelo trabalho, que repousa na negação de uma realidade que existe para que dela
mesma nasça uma outra realidade, nova.

Logo, a psicologia para ser uma Psicologia dos homens terá forçosamente
que levar em consideração que em cada época o homem se defronta com contra-
dições diferentes e portanto as enfrenta de maneiras diferentes, criando novas
relações de produção da vida material e, assim sendo, engendrando formas dife-
rentes das relações socials que vão se fazendo necessárias para a manutençio
dessas relações de produção.

Fica patente a importância essencial da qual se reveste o estudo do
trabalho humano, não somente para levar a uma melhor compreensão da
apropriação sócio-histórica que o homem realiza, como também para a;
compreensão do próprio homem, em sua dimensão psicológica e sócio-histórica: .
pensamento, quando se comunica ~ ação, quando trabalha. -Entidades especfficas
que tomam consistência ese realizam na relação do homem com outros homens.

O trabalho ocorre em condições de atividade coletiva, assenta-se na coope-
ração entre indivíduos sendo, portanto, uma atividade essencialmente sociaíou
seja, uma atividade umbilicalmente ligada às relações sociais. São essas relações
sociais, criadas e mantidas no desempenho da atividade, que vão determinar a
consciência dos homens. Logo, temos que encará-Ia, obrigatoriamente, como
reflexo da realidade social que se espalha em significações, representação e
conceitos que são também por sua vez elaborados socialmente. Conseqüente-
mente somos levados a crer, assim como Marx, que é a vida quem determina a
consciência. Isto significa dizer que a consciência se cria na vida, na atividade
da pessoa, depende da produção das condições de sua existência que se forja
no mundo de produção e nas condições sócio-históricas particulares a cada
época. Logo, a consciência humana decorre da atividade social, se realiza quando
o homem produz suas próprias condições de existência, suas vidas. Por conse-
guinte, uma psicologia para ser Psicologia do homem tem que necessariamente
encará-Io, não apenas em sua dimensão biológica, mas também em sua dimenslo
psico-sócio-histórica. Ou seja, a Psicologia tem que ver o homem como um todo
integrado, processo em processo, organicamente vinculado ao mundo em que
ele vive. .
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