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RESUMO

Este estudo analisa a partir de uma revisão histórica, a questão do método
e do objeto, na psicologia e na psicanálise, enquanto ciências. Aborda,
também, as concepções dualistas presentes em muitas correntes psicológicas
e aponta a psicanálise de Freud e a psicologia de Wallon como referenciais
teóricos e metodológicos capazes, do ponto de vista epistemológico, de estudar
o homem na perspectiva da indissociabilidade dialética entre o biológico e o
social, sem dualismos e reducionismos.

ABSTRACT

This study analyses the problems of method and object in the sciences
of psychology and psychoanalysis, review. It also approaches the dualistic
concepts present in several psychological schools and points to Freud's
psychoanalysis and Wallon's psychology as theoretical and methodological
references which alow for the study of man in a perspective accounting for
the dialectial unity of the biological and the social, avoiding dualisms and
reductionisms.

o início da psicologia científica é normalmente atribuído à fundação
o primeiro laboratório experimental, por Wilhelm Wundt, em Leipzig,
o ano de 1879. Até esse momento, portanto, antes do final do século

ssado, a psicologia era considerada um ramo da filosofia. Muitas
ram as idéias revolucionárias aparecidas em outras ciências que
ssibilitaram o nascimento da psicologia como ciência autônoma. Entre
s, as mais importantes, talvez, tenham sido as provindas de Descartes

La Mettrie, de que o homem podia ser objeto de estudo científico, e a
oria da evolução orgânica proposta por Charles Darwin. Igualmente
levante foi a proposição de que a observação é o "árbitro da verdade
ntífica", levando à idéia de que o comportamento do homem pode
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ser cientificamente estudado para determinar as leis que governam es
comportamento (Marx e Hillix, 1976).

Nesse período histórico, o modelo de cientificidade era buscado n
matemática e na física, sendo o homem visto como um fenômeno com
outro qualquer, sem ser levada em consideração a cultura na qual estav
inserido. Os cientistas da época estavam muito preocupados com
problema da medida, e interessados em certas experiências, sobretud
no domínio da ótica e da astronomia (Japiassu, 1982).

- CONCEITO DE CI~NCIA

Lakatos e Marconi (1989) apresentam mais de dez conceitos d
ciência, como também diferentes classificações e divisões. Acreditamo
que a ciência constitui um corpo de conhecimentos que est
estreitamente integrado ao sistema social no qual se desenvolv
participando de forma ativa no desenvolvimento do mesmo.
conhecimento científico é apenas um dos caminhos no processo d
apreensão da realidade do objeto, pois o sujeito cognoscente, enquant I

produto e produtor do sistema so~ial em que está inserido, penetr~ ~
baseia em outras área do conhecimento, como o popular ou o filosófic
nas suas tentativas de aproximação da realidade do objeto.Ao estud I
o homem, o psicólogo pode, portanto, tirar uma série de conclusõ
sobre sua atuação na sociedade, baseadas no senso comum ou n
experiência cotidiana (Lakatos e Marconi, 1989).

Quanto ao método exigido pela ciência, sem dúvida alguma o m I
aceito, pelo seu êxito, é o método científico, principalmente o aplica lu
nas ciências naturais. No entanto, segundo Sunge (1980), nem todo
acreditam que possa ser aplicado fora das ciências da natureza, on
ele surgiu. Ainda de acordo com esse autor, a expressão "método
científico" é enganosa, no sentido de fazer crer "que consiste num
conjunto de receitas exaustivas e infalíveis que qualquer um po
manejar para inventar idéias e pô-Ias à prova". (Sunge, 1980, p. 34)

Lévy-Leblond e Jaubert (1975) no livro (Auto) Critique de Ia Scien
apresentam vários artigos, que discutem a problemática da ciên I

dentro e fora dos seus laboratórios. Uma das idéias desenvolvidas p "
eles é a de que, no decorrer desses quatro séculos de sucesso 1\
aplicação do método experimental e dedutivo, a ciência criou sua própn
ideologia, apresentando várias características de uma "nova religi o
Muitas vezes, e até mesmo nas universidades, ela é ensinada de fonn
dogmática, como uma verdade revelada, possuindo uma lingua ItI
própria, incompreensível e inatingível. Mesmo que não estej ItI
claramente explicitados, esses autores apontam dogmas 11 '
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cientificismo, apresentando umarelação de mitos da ciência, aceitos
por quase todos os cientistas. Os principais são: só o conhecimento
científico é verdadeiro e real; o que pode ser expresso em termos
quantitativos e coerentes é objeto do conhecimento científico; a
concepção mecanicista, formalistaou analítica da natureza; a ciência e
a tecnologia, dela advinda, é que podem resolver os problemas do
homem; somente os "experts" são qualificados para tomar decisões,
porque apenas eles detêm o saber.

Lêvy-Leblond e Jaubert discutemtambém, nessa obra, a idéia da
neutralidade da ciência. Paraelesessa idéia somente será contestada
quando houver a conscientizaçãode que a realidade não é uma natureza
virgem na qual o homem é desbravador,mas sim um produto da história
dos homens. A ciência se constituie se afirma a partir de uma prática
ocial, ideologicamente marcada.

Por fim, os autores analisama questão da crise da ciência. Esta
crise é considerada, aqui, comodiretamente dependente daqueles que
produzem a própria ciência, como também das condições onde é
produzida. Isto porque a ciênciaestá ligada ao sistema social e às
condições econômicas de umadeterminada sociedade. Por outro lado,
também é a crise da própria estruturada ciência, das suas contradições

desigualdades do seu desenvolvimento.

- A PSICOLOGIA COMO CltNCIA

A partir dessa perspectiva, o que dizer da psicologia como ciência
Independente?

"Uma ciência se define, antesde tudo, por uma problemática própria
por um campo específico deinvestigação, sobre os quais se aplica

um método rigoroso". (Japiassu,1982, p. 8).

Qual a problemática própriada Psicologia? E qual o método a ser
plicado?

Podemos dizer que, inicialmente,a psicologia teve como objeto de
studo os problemas relacionadosà sensação e à percepção. Esses
studos eram realizados sob forte influência do método experimental,
dotado pelas ciências naturais,e num clima intelectual banhado pelo

positivismo comtiano (Japiassu, 1982).
Para Patto (1987), a psicologianasce com uma demanda de prover

conceitos e instrumentos "científicos" de medida, que possibilitem a
daptação dos indivíduos às novascondições de trabalho geradas pela
ociedade industrial capitalista.

Ao mesmo tempo em que sedava o desenvolvimento da Psicologia

Revista de Psicologia, Fortaleza, V 11(112), V. 12 (112); p. 153 - p.168, Jan.lDez. 1993194

155



Experimental na Alemanha, Francis Galt?n, na Inglat~rra, e ~Ifred Sin t,
na França realizavam estud?s com finalldad_es de onentaçao e seleç J

escolar e profissional, atraves da mensuraçao das faculdades mental
Esses estudos acabaram tendo o reconhecimento de ser a base par o
desenvolvimento da Psicologia Escolar.

Em seu laboratório na University College de Londres, em 1884,
Galton, que era primo de Darwin. d~s~nv~lveu estudos com intere~
pela mensuração das diferenças índíviduais como pa.rt~ de seu proj to
de aprimorar, pela seleção dos mais capazes, a especl.e hum~na.

A escala métrica da inteligência infantil, criada por Binet e Slmon 11
França, no início desse século, ficou conhecid~ con:o mar~o ~~ um
das principais atividades dos psicólogos: classíücaçâo dos indivíduo
A mensuração das características individuais, futuramente conhe~ I
como os testes psicológicos, ganhou vários adeptos nos Estados Unido
e, consequentemente, nos demais países importadores de sua produ 11

técn ico-científica.
A primeira função desempenhada pelos psic~logo: na esc~la lu

portanto, a mensuração das habilidades e clas~lficaçao das cnan
quanto à capacidade de aprender e de progredir nos estudos (P tlu
1987). ., . .

Se a psicologia surge com essa finalidade, ainda ficamos 111

resposta sobre seu objeto de estudo.
Marx e Hillix (1976) afirmam que não existe uma forma de definn

objeto de estudo da psicologia de uma maneira que agrade a todo I

psicólogos. .
Japiassu (1982) refere-se à situação real da pSI~O!O II

contemporânea como estando fragmentada no seu dorninlo I
investigação. Para ele é preferível falar ~e "psicolo~~as:', no ~I~r I, "
de "ciências psicológicas", do que propnamente de psícoloqia", d I
a diversidade de domínio e de métodos. De acordo com ess~ utfll
duas grandes correntes constituiriam a psicologia atual: uma se~la m I
filosófica fazendo uso dos modelos explicativos hermenêutico II

interpret~tivos, e a outra, mais propriamente cient.ífic~, que ti 111

emprestado das ciências naturais, seus modelos explicativos. com I

o caso do behaviorismo.

- O DUALlSMO NA PSICOLOGIA

Para Lómov,

"a psicologia desenvolvera-se c~":10 a 'continu_ação' das. ci " I
naturais que compreendia o dornlnio das funçoes superior
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cérebro"(Lómov, s.d., p. 27).
No entanto, segundo ainda esse autor, durante a formação da

psicologia, uma outra linha surgiu em direção às ciências sociais. Esse
dualismo na ciência psicológica nos remete ao problema da relação
entre o biológico e o social no ser humano, que é um reflexo da
concepção dualista do homem. A relação entre o biológico e o social,
diz Lómov, é um dos problemas mais fundamentais da psicologia
enquanto ciência, penetrando em todas as suas esferas.

"É duvidoso que se possa construir uma teoria geral da psicologia,
teoria integral, logicamente coerente e não contraditória, sem um estudo
fundamental deste problema, que tem um significado excepcional para
os domínios da psicologia aplicada ligados ao ensino e à educação, à
proteção da saúde, à organização do trabalho etc". (Lómov, s.d., p, 31).

O dualismo leva, em muitos casos, a tentativas de interpretação
biológica de fenômenos sociais que, de acordo com Fedosseev (1980),
têm uma história centenária mostrando-se estéreis cientificamente e
chegando a conclusões sociais e políticas de caráter reacionário. Para

ste autor, o organismo humano nasce, se forma e se desenvolve
egundo leis biológicas socialmente mediatizadas. O mecanismo e a
strutura da interação do social e do biológico devem ser estudados

pelos métodos de diferentes ciências.
Retornando à questão da psicologia ser mais filosófica ou mais

científica, Sunge (1980) defende que as relações entre ciência e filosofia
Ao particularmente notórias no caso da psicologia, mesmo porque

qualquer investigação científica pode ser focalizada de diversas
maneiras, cada uma delas marcada por uma concepção geral de caráter
filosófico.

Ainda segundo esse autor, um outro dualismo, que tem sido tema
central da psicologia é o problema da psiqê e de suas relações com o
corpo. As escolas filosóficas têm oferecido maneiras de abordar esse

ma. Entre elas podemos citar:
- a filosofia espiritualista, com descrições de estados anímicos e de

ua influência sobre estados somáticos, utilizando o método da
ntrospecção direta ou indireta;

- a filosofia positivista, que influencia sobretudo o behaviorismo e
da a psicologia comporta mental , cujo objetivo é a descrição e a
redição de condutas observáveis, assim como a sistematização de
dos mediante generalizações empíricas e teorias de tipo "caixa preta".

s métodos utilizados por esta abordagem são a observação, a medição
a experimentação. Os modelos teóricos empregados não fazem
ferência ao sistema nervoso.
- por fim, a influência da filosofia materialista na psicologia filosófica,
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na psicologia comparada e evol~cioni~ta,e ~os dem~is ram?s ,d~ estud I

do psiquismo, do ponto de vista biológico ou bl~s~oclologl~O .. O
objetivos aqui são a descrição, explicação e predição nornolóqic
(mediante leis) de estados e processos psíquicos e ~e cond.utas~ nt
termos dos mecanismos fisiológicos subjacentes. A sísternatização
feita mediante hipóteses e teorias do tipo "caixa transparen!e". Quant I

aos métodos têm-se a observação, medição e experimentaçao em tod
os níveis utilizando-se modelos teóricos contendo variáveis fisiológic
pSiCológ'icas, comportamentais,_ etc., dife~en~iand~-se, então, J
psicologia comportamental, q~e n~o f~z referencla ao sistema n.ervo (
Assim fica, pois, evidente, a influencia da filosofia sobre a psicolo I
(Sunge, 1980). . _ . .'

Ainda sobre a questão da definição do objeto da psícoloqia, temo
posição de séve (1979), segundo a qual a psicologia ~ imatura, enqu nll
ciência, por falta de uma definição rigoro~a d~ seu objeto, o que con tlhll
uma questão primordial de todas as ciencias. Apesar da falta d '
definição, o autor reconhece que a psicologia tem avançado, e mulll
no estudo do seu objeto. . .

"A psicologia desenvolveu-se muit~ antes de te~ ~o?,do defin.,~-
a curva ascendente das suas aquisiçoes e as aqursiçoes das cien I
vizinhas não constituiram, progressiva e gradualmente, uma verdad 11
definição". (Zazzo, citado em Seve, 1979, v. 1, p. 38). .

Para Seve o problema da psicologia passa pela s.e~Ulnte qu I I

ou "ciência da alma" ou o psiquismo não passa de atividade nervo
Mais uma vez nos depararíamos com um dualismo exclu~ent
solução, nesse caso, para a defini~ão ~o objeto de.es~u?o da pSI~ol I,
seria a unidade entre o aspecto psicolóçico e o fislologlco, o subj trv
o objetivo.

Tentando uma solução para a definição do obje~o d~ e~t~d I
psicologia, Seve (1979) defende ~ma ps.i~ologla cientif
personalidade que estude as relaçoes sociais entre. as c?ndut
enquanto estruturas fundamentais da vida individual. A psícoloqia 11I1

ciência do homem e as relações do homem com o mu~do ~m ~u
é que constroem a sua personalidade. Uma te~r.,a cientif
personalidade tem que considerar a descoberta decisiva de M r

"a essência humana, na sua realidade, é o conjunto das r I
sociais, no seio das quais os homens não só p~oduzem ?,Ss~u 111

de subsistência, como também se produzem a SImesmos (Sev I I

V. 1, p. 213).

Segundo Lómov (S.d.), o marximo, ao elaborar uma con
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~CH-PERIODICOS
monista do homem, mostra ser injustificável opor o biológico ao sociaT
no ser humano. Para Marx e Engels a natureza do homem é um produto
da história. Ao modificar a natureza externa, o homem modifica a sua
própria natureza. O desenvolvimento do organismo humano é
mediatizado pelas condições sociais de sua existência.

Para Seve (1979), a subestimação da importância científica do
materialismo custou e custa caro à psicologia. Segundo esse autor,

ssa subestimação é o efeito de uma discriminação ideológica burguesa,
stranha aos interesses da ciência. Essa discriminação resulta, ainda

de acordo com Sêve, no absurdo que é psicólogos de profissão
studarem Galileu e não perceberem nem suspeitarem o interesse
xcepcional que O Capital de Marx poderia representar para a psicologia,

pelo menos do ponto de vista epistemológico (Seve, 1979).
Para o behaviorismo, o objeto da psicologia está bem definido,

evendo ser única e exclusivamente o comportamento humano. Sendo
o "comportamento" aqui definido como tudo aquilo que um organismo
vivo, animal ou humano, faz e diz em determinada situação; e que se
orna, assim, susceptível de ser observado a partir do exterior (Japiassu,
1982). O comportamento é pura e simplesmente uma reação ou resposta
o "sujeito" observado à situação na qual ele se encontra. Contudo,
Inda segundo Japiassu,

"há todo um domínio de investigação epistemológica, em Psicologia,
ue o behaviorismo não tem condições, devido às suas deficiências
6ricas, de estudar a fundo: a imaginação, o afeto, e tudo que se liga

vida mental, a essas funções do imaginário e do afetivo" (Japiassu,
82, p. 93).

Quanto ao termo "behaviorismo", Todorov (1982) adverte que tem
do utilizado de maneiras diferentes, havendo significados variados.
dorov apresenta a classificação para os vários behaviorismos, utilizada
r Harzem e Miles. Estes falam do behaviorismo metafisico, que afirma

ue mentes ou eventos mentais não existem; do behaviorismo
todológico, que admite a existência da mente ou eventos mentais

m, no entanto, serem objetos apropriados para o estudo científico; e
behaviorismo analítico, que afirma que os enunciados a respeito da
nte ou eventos mentais tornam-se, quando analisados, enunciados
rca do comportamento.

Originada de uma posição behaviorista, assumida por Skinner, tem-
ainda a análise do comportamento, que não se limite à análise

perimental do comportamento. A análise do comportamento é uma
uagem da psicologia que tem definido como objeto o estudo de
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interações organismo-ambiente. A analise experimental do
comportamento busca relações funcionais entre variáveis, controlando
condições experimentais, manipulando variáveis independentes e
observando os efeitos em variáveis dependentes. O instrumento utilizado
para a identificação de relações funcionais é o conceito de contingência,
que é a definição de variáveis independentes na análise experimental
do comportamento (Todorov, 1982).

A definição do objeto da psicologia como sendo o comportamento
representa, segundo Bucher,

"uma delimitação artificial e arbitrária, decorrente dum contexto
cultural e ideológico preciso e que comporta nada menos do que um
mutilação da experiência psíquica de cada um - experiência esta qu
ninguém gostaria de perder, se pensarmos por exemplo, na experiênci
do amor, da felicidade ou (mais abstratos), na fantasia, no desejo, n
sonho, ou ainda, na satisfação que o pesquisador encontra no s li
laboratório". (Bucher, 1981, p. 103).

Segundo Japiasu, depois do behaviorismo de Watson e seu
discípulos,

"a Psicologia deixou de ser um conhecimento direto da vida interior,
um conhecimento introspectivo, para converter-se decididamente num
estudo do comportamento através do método experimental".(Japias li
1983, p. 53).

Para Almeida,

"enquanto 'ciência do comportamento observável' , a psicologia t v
de renunciar à investigação dos fenômenos e das estruturas subjetiv
inerentes à natureza humana. Não se pode falar de uma psicologi dll

subjetivo, de uma psicologia da palavra ou de uma psicologi II
inconsciente, pois estas adjetivações compromete o caráter cientif (11

da psicologia". (Almeida, 1993, p. 21).
A questão fundamental da psicologia para Japiasu (1983),

indagação se ela poderá ser, ao mesmo tempo, humana e cientifh
Ele busca em Pierre Gréco o que este chama do drama da psicolo J
atual, a ambiguidade:

"ao pretender tornar-se ciência, ela praticamente deixa de ser \1111

disciplina humana; e ao fazer-se humana, ela deixa de ser cientl1h
(Pierre Gréco citado por Japiassu, 1983, p. 62).
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Em Deleule, o autor parece encontrar a verdadeira questão que se
coloca para a peicoloqía:

"De onde vem a necessidade que tem a psicologia de pretender ser
científica? (Japiassu, 1983, p. 62).

Não tentaremos responder aqui a essa questão, porém acreditamos
que para atingirmos uma plena compreensão do ser humano é
necessário a utilização das suas metodologias que se confrontam no
seu conhecimento: a subjetivista e a objetivista.

Ao tentar buscar o conhecimento que o homem forma de si mesmo,
seja ele filosófico ou científico, o objeto da pesquisa é o próprio sujeito
do conhecimento, com todas as suas implicações existenciais. Nessa
relação sujeito-objeto, é projetado o reflexo de seus ideais, seus valores
e suas aspirações e dificilmente se conseguiria uma neutralidade
epistemológica para se atingir uma atitude rigorosamente objetiva diante
da realidade humana. O que valida qualquer sistema com pretensões
de cientificidade é a coerência lógica das suas proposições e hipóteses
teóricas (Bucher, 1981).

- FREUD E A PSICOLOGIA

Com a proposta de fazer da psicologia uma ciência natural, Freud
contribuiu para essa ciência como estudo do comportamento em função
da história individual do próprio paciente, em termos de acontecer
humano. Com Freud, um fato psicológico adquiriu movimento, integrou-
se em processo porque relacionou-se com os outros fatos psicológicos
da mesma pessoa, no plano atual e histórico. Outra importante
contribuição da psicanálise é a inclusão do estudo das fantasias do
paciente. Com isso delimitou-se melhor o campo psicológico,deixando-
se de considerar o acontecer da vida do paciente "objetivamente", de
"fora", passando-se a ver os acontecimentos tal qual o paciente os havia
vivenciado (Bleger, 1963).

O método utilizado pela psicanálise aproxima essa disciplina muito
mais da ciência do que da filosofia, pois ela faz uso da observação, da

xplicação, da previsão, da ação técnica, etc. Contudo, ao levar em
co~ta os problemas do sentido, do "do porquê" e da interpretação, a
psícanálise se diferencia da ciência positiva e mostra que há outro tipo
de intersubjetividade. O novo tipo de intersubjetividade surge quando o
paciente, ao relatar um sonho, evoca no analista, de modo
representativo, os conteúdos vivenciados por ele, deixando de ser uma
observação comum (Japiassu, 1982).
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Para Osborn (1966), a noção básica da psicanálise é que, subjacent
a todo pensamento e ação conscientes, há processos inconscient
resumidos na expressão "a mente inconsciente". Portanto, temos cor I

Freud a valorização da natureza ativa dos processos inconscient
sua qualidade dinâmica, influenciando e modelando o pensamento
ação conscientes.

Da mesma maneira que a psicologia, Freud também foi muitt
influenciado pelas idéias revolucionárias da época. As teorias de Darwm
inspiraram uma das direções ou fundamentos do pensamento de Fr 11I1
o critério ou método histórico-genético. Histórico enquanto o atual t
relacionado com situações precedentes, e genético porque busc
origem do comportamento humano. Outra importante influência s01rlll
por Freud é a do evolucionismo sobre a mudança de atitude frent (I

fenõmenos, abandonando a convicção de um mundo de coisas fix
invariáveis para uma noção de mudança, desenvolvimento e proce
O enfoque evolucionista contribuiu também para que Freud pud
relacionar em um processo único, fenômenos diferentes entre si, com«
a normalidade, neuroses, perversões e psicoses; e, por fim, perrníun
dar ênfase na vida infantil e estabelecer o desenvolvimento I,
fenômenos (Bleger, 1963).

Outro modelo, tomado por Freud para suas elaborações teóric r,
o da física do seu tempo, mecanicista, reconhecendo, por um lado,
corpos e, por outro, as forças que sobre eles atuam e os origlll "
Além da física, a fisiologia foi de grande importância para a elabor
da teoria de Freud (Beleger, 1963).

Sob a influência da física mecanicista, encontramos em Fr 11I1
procedimento de "coisificar" ou "substancializar" o fenômeno, trai "
o movimento a partir de um mecanicismo formalista. Isso acont ,
segundo Bleger (1963), pela falta do pensamento dialético sisternan II
A contradição, dialética se reduz a uma oposição, primeiro, d dll

forças, e, mais tarde, à luta de dois instintos entre si. Ainda no di I

Bleger, a dialética de Freud é inconsequente por se assemelh I

materialismo mecanicista e ao idealismo. Mesmo assim, o maten III
e a dialética de Freud são dois pontos fundamentais que fazem ,
que alguns autores tentando traçar uma correspondência nlr
psicanálise e o marximo. Em relação à dialética de Freud, Bleger 1'0'
como ponto de contato com a dialética marxista, a fonte comum, H
da qual se nutriram diferentes pensadores.

Llanos (1988), no seu livro Introdução à dialética, define di I 11

como sendo um método filosófico que se opõe em geral a oun I

método metafísico e cujas consequências são muito important
história do pensamento. O método dialético considera a naturez
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um tod? unitário, coerente, onde os objetos estão organicamente ligados
nt~ SI, dependem uns dos outros e se condicionam de maneira

reciproca.

"A. .dialética consider~ a natureza não em estado de repouso e
Imobilidade, ~as em. movimento e mudanças perpétuos, de renovação

desenvolvimento Incessantes dos quais sempre algo nasce e se
desenvolve, algo decai e desaparece". (Llanos, 1988, p. 13).

. S.e~undo Sé~e, (1.9.19), podemos ver a contribuição de tendência
dlaletlc.a. ~a p~lcanalrse quando esta procura refletir a estrutura
cont~adltona .do Incons~ente e do psiquismo, por exemplo, quando opõe
pulso:s de Vida e pulsoes de morte, concretização das possibilidades e

duçao das tensões, libido-objetal e libido-narcisista transferência e
contra-transferência etc. '

De acordo com Bleger (1963), Freud descobriu a dialética nos fatos
ue. ~studava sem cneqar a ter consciência de que redescobria a
lalénca. E, p~ra el~, e com Freud que, pela primeira vez, a dialética

netra na psicoloqla.
Althusser, e':!1 sua

A

o~ra Fre~d ~ L~can, Marx e Freud (1964), ao
bordar a questao polêmica da cieníificidade da psicanálise conclui que

"se a p~icanál!se. é verdadeiramente uma ciência, pois ela é a ciência
um obJ.:to propno, e.la é também uma ciência segundo a estrutura
to~a ciencra: po~sulndo uma teoria e uma técnica (método) que

rf!lltem o c~>nheclmento e a transformação de seu objeto em uma
rát~ca e~pe~lfica. Como em qualquer ciência autêntica constituída, a
rátlca. nao e o absoluto da ciência, mas um momento teoricamente
ubordinado: o mon:~nto em qu~ a teoria, tornada método (técnica)
n~ra em.co.ntato. teonco (conhecimento) ou prático (a cura) com seu
bJeto propno (o Inconsciente) (Althusser, 1964) [1984], p. 55)

- A PSICOLOGIA MODERNA

Para Jalley (1981), Freud, Wallon e Piaget constituem os três maiores
m~s e.n~e os que !l1arca~ as origens da psicologia moderna. A grande
ntr!bulçao dos tres esta no fato d: terem fundado uma psicologia

I ntifica, a.sseg~ra.nd.o u.ma conexao com outras disciplinas, num
ntexto de Interdls?lpllnan~ade, no sentido de possibilitar ao psicólogo
tabel;cer uma circulação e~tre os setores heterogêneos de sua
"":laçao. O.utro fato do grande Interesse por esses teóricos é que suas
nas permitem que o homem moderno possa compreender ai mesmo,
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a partir da imagem de sua própria infância, pois suas concepçõe
teóricas levam ao conhecimento da criança e do adulto, sendo o
conhecimento deste último adquirido através do conhecim~nto ~
criança. Conhecido como figuras importantes, ~a~to pa~a a psicoloql
em geral como especificamente para a psicologia mfantll,. o ce~o e qu
eles contribuiram, de fato, para a instituiçâo de uma pslcoloqia ger I
sobre a base da psicologia genética (Jalley, 1981). ,

Além desses três grandes nomes, destacamos, tambem,
importância da psicologia vinda da ar:tiga ~.nião Sov!ética ~ncab,eçad
por Vygotsky. Partindo de uma reflexao crítíca da psícoloqia d~ epoc ,
Vygotsky elabora sua teoria psicogenética ba.seada nos met~do
princípios do materialismo dialético. Seu conceito de desenyolvlmentll
nega a linearidade e o acúmulo gradual de mudan9as Isolada
questiona as concepções dialéticas apoiadas na causalidade mecâm
da história e das relações humanas (Vygotsky, 1984).

- A PSIOLOGIA DE WALLON

A obra de Wallon é de grande importância, até hoje, pela 11

preocupação em buscar a ~specificidade ~a psicol~gi~., opondo- li

qualquer espécie de reducionísmo ou de duahsmo do tlP~ alma e corp
por exemplo. Essa tua preocupaçâo fica clara na seguinte frase:

"Jamais pude dissociar o biológico e o social, não porque os cr I
redutíveis entre si, mas porque, no homem, eles me parecem t
estreitamente complementares, desde o nasciment,? , qu~ a VI I
psíquica só pode ser encarada tendo em vista suas relaçoes recipro '
(Wallon, citado em Werebe ~ Nad~-B~lfert, 19~6~ p. 8).

Para Wallon o objeto de ínvestíqação do psícóloqo lhe coloc 11I

problema, no s~ntido de que este objeto não é um. objeto físico, 111

um sujeito que, como ele, apreende o mundo dos objetos e.n:les Ju t
suas respostas. Assim, a psicologia, seguindo as exrqenci ti
objetividade científica, e sem perder de vista o seu o,bjeto, o 11 11

aborda-o de fora, através de seu comportamento. Porem, o estu lu
comportamento não se limita à interpretaçâo de seu signifi~do ps: 11111

já que o comportamento de, um ser vivo res~lta sempre da íntera II

seu organismo com o meio no qual ele Vive, ~e~endend~, .pOI
condições fisiológicas como também de condlço~s ~cologlc
condições ecológicas que são o complem~n!o mdl~p.ens V I
condições orgânicas, são, antes de tudo, condições SOCiaiS(M rll/l
1972).

Revista de Psicologia, Fortaleza, V. 11 (112), V.12 (112); p.l53-p.l68, Jan./Oez 1 I

164

"O ambiente humano infiltra o meio físico e o substitui em grande
parte sobretudo para a criança". (Wallon, citado em Martinet, 1972, p.
26).

Para Waloon, o bebê humano é, antes de mais nada,um ser social,
dependente do seu meio. Por isso mesmo é que a evolução da criança
parte de uma sociabilidade primitiva para conquistar sua individualidade
(Martinet, 1972).

Segundo Martinet (1972), Wallon designa a psicologia como "o estudo
concreto de uma realidade concreta" e, quanto ao seu método, como "a
análise dos conjuntos", que é a observaçâo do indivíduo na complexidade
do meio em que ele vive, nas suas atividades cotidianas.

As diversas atitudes em relação à definiçâo da psicologia quanto ao
seu objeto e método e a respeito do conhecimento científico, podem
ser decorrentes do fato de a psicologia pertencer, simultaneamente, às
ciências da natureza e às ciências humanas. No dizer de Wallon (1951),
para o pai do positivismo. Auguste Comte, a psicologia não se constitui
numa ciência independente pela razão de que o indivíduo é um ser
biológico, cujo estudo pertence à fisiologia, e um ser social, coletivamente

xplicável pela sociologia. Uma outra visão, defendida pelos
xistencialistas, baseia-se em Bergson e no seu idealismo, para quem
realidade só existe enquanto construção do sujeito. A ciência é uma

coleção de artifícios que podem ter uma certa utilidade prática, mas
que deformam, alteram e pervertem a realidade.

Para Wallon (1958), o objeto do estudo da psicologia, é o homem
nquanto sujeito biológico e social sem cortes ou clivagens. O seu projeto
o de fazer uma ciência do homem abrangendo toda sua personalidade,

no sentido de pessoa constituída socialmente. Buscando uma solução
ara eliminardualidades do tipo orgânico-psíquico, indivíduo-sociedade,
questão primordial para esse autor, se coloca na problemática da

xplicação da passagem do biológico ao psíquico.

"Um dos passos mais abruptos a dar pela psicologia é aquele que
ve unir o orgânico e o psíquico, a alma e o corpo". (Wallon, 1958, p.

84).
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O psiquismo procede de processos biológicos, sendo o substrato
rgânico o seu tecido material. Para resolver esse problema de unir o
rgânico e o psíquico, Wallon optou pelo estudo do homem na sua

nese, fazendo uso do método materialista dialético. Este método
ntribui para a psicologia tanto nas questões práticas como teóricas,
ordenando pontos de vista de diferentes doutrinas filosóficas, antes
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apresentadas de forma exclusiva e absoluta. Ao mesmo tempo em qu
Wallon é favorável ao organicismo, sem ser de forma unilater I
mecanicista, como o materialismo-tradicional, também é favoráv I
especificidade do psiquismo, sem substituí-Io pela realidade das coi
Evitando cair no formalismo metodológico do positivismo, é partid rio
da objetividade experimental, aceitando a realidade com todas su
diversidades, contradições e conflitos. A atualização do méto 111

materialista dialético se faz necessária na psicologia na medida I1I
que o seu objeto de estudo, o homem, oferece relações de extr 11I
complexidade na reunião entre as ciências ditas da natureza e as ciên I
ditas do homem. O conhecimento do materialismo dialético perm I
explicações baseadas numa maior variedade de formas de causalid I

Portanto, como já foi dito, a grande questão para Wallon era I
encontrar uma solução para ultrapassar a oposição entre o biologi 11I I

e o sociologismo. É nas contradições que ele procurava respostas p I
os problemas da existência e do devir.

Para Tran-Thong (1981), a originalidade da contribuiçao de W 11li'
para a psicologia, encontra-se na sua tese de 1925. L'Enfrant Turbul 111
por ter descoberto e descrito, pela primeira vez, o estágio emotivo, I

qual constitui a passagem do orgânico ao psíquico.
Com este texto, tentamos pontuar algumas análises e questões, \I

consideramos relevantes, do ponto de vista histórico e epistemoló I( (I

relativas à psicologia e à psicanálise, passando pela discussão ac r
do conceito de ciência, pela questão dos métodos destes dois camp I

de conhecimento, a partir do pensamento de alguns teóricos que, c I
suas análises críticas, nos auxiliaram, significamente, neste no I

esforço de síntese.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir dizendo que o dualismo entre o biológico e o so I I
contribuiu para o surgimento de diferentes ramos da psicologia, cri 111" I

uma diversidade de definições do que seria o seu objeto de estu "
Contrariamente a esta posição, compartilhamos com a definição d «I
por séve (1979) de que a psicologia é uma ciência do homem. 11
unidade entre o aspecto psicológico e o fisiológico, o subjetivo
objetivo que o homem deve ser estudado, considerando que este con 11"
a sua personalidade nas relações que estabelece com o mundo em 1"
vive.

Entre as abordagens da psicologia que procuram estudar o
humano numa perspectiva de totalidade, partindo-se do todo par
partes, acreditamos que a psicologia genética de Henri Waloon
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psicanálise de Freud constituem duas referências teóricas fundamentais
que se completam e que nos permitem avançar no estudo e na
compreensão do ser humano. Embora situados em campos
epistemológicos distintos, podemos dizer que os dois autores partem
da noção de conflito para explicar o desenvolvimento humano, numa
perspectiva histórico-genética.

Nesse sentido, a contribuição fundamental dessas teorias encontra-
se no fato de serem teorias que procuram estudar o ser humano como
uma unidade indissolúvel, mostrando ser injustificável a oposição entre
o biológico e o social. Acreditamos, ainda, que, a partir delas, e de
outras teorias, com posições semelhantes, será possível elaborar uma
nova visão do homem, considerado na sua totalidade.
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