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O MUNDO PSICOLÓGICO NA GRÉCIA 

ANTIGA

• A Psicologia na Grécia Antiga não existia;

• Questões como alma e razão, já existiam entre os gregos;

• Platão e Aristóteles dedicaram-se a compreender esse

espírito empreendedor do conquistador grego, ou seja, a

Filosofia começou a especular em torno do homem e da sua

interioridade (BOCK, FURTADO E TEIXEIRA, 2008:33).
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• O termo psicologia vem do grego psyché, que significa

alma, e de logos, que significa razão. A Alma ou espírito

era concebida como parte imaterial do ser humano e

abarcaria o pensamento, os sentimentos de amor e ódio,

a irracionalidade, o desejo, a sensação e a percepção

(BOCK, FURTADO E TEIXEIRA, 2008:33).

• Os pré-socráticos eram aqueles filósofos que tinham a

preocupação em definir a relação de homem com o

mundo por meio da percepção.



• É com Sócrates (469 – 399 a.C.) preocupava-se com o

limite que separava o ser humano dos animais.

Postulava-se que a principal característica humana era a

razão (Bock, Furtado e Teixeira 2008:33). Contudo, a

razão sobrepunha-se à irracionalidade.



• Platão (427 – 347 a.C.), discípulo de

Sócrates, definiu um “lugar” para a razão

em nosso próprio corpo: a cabeça, isto é,

lugar onde se encontra a alma humana.

• O elemento principal de ligação da alma

com o corpo é a medula, ou seja, para

Platão a alma era separada do corpo.

Então, quando alguém falecia, o corpo

desaparecia, mas a alma ficava livre para

se apropriar de outro corpo.

Fonte: Bock et al, 2008



•Aristóteles (384 – 322 a.C.), discípulo de Platão, postulou

que a alma e o corpo não podem se separar.

• Para ele, a psyché era o princípio ativo da vida, ou seja,

todo ser vivo tem sua alma, por exemplo: os vegetais têm

sua alma com a função de alimentação e reprodução; e os

animais têm sua alma definida pelas funções de

alimentação/reprodução e percepção/movimento.

• Já o ser humano, além dos dois níveis anteriores, possui

a alma racional, isto é, a função pensante.



Em suma, os gregos já haviam

elaborado duas teorias: a

Platônica, que postulou a

imortalidade da alma e a

concebia separada do corpo, e

a Aristotélica, que afirmava a

mortalidade da alma e sua

relação de pertencimento do

corpo.

Partenon — uma das mais

belas produções da

arquitetura da Grécia Antiga

(séc. 5 a.C).

Fonte: Bock et al, 2008



QUIZ

1. Os pré-socráticos eram aqueles filósofos que

tinham a preocupação em definir a relação do

homem com o mundo por meio da:

a) Percepção.

b) Razão.

c) Intuição.

d) Aprendizagem.



AS IDEIAS PSICOLÓGICAS NO IMPÉRIO 

ROMANO

• O aparecimento e o desenvolvimento do cristianismo são as

principais características desse período, em que a

predominância deixa de ser religiosa e passa a ser política.

• Na Idade Média, a igreja católica

monopolizou o saber, articulando o

poder político e econômico, isto é,

as ideias sobre o mundo

psicológico estavam relacionadas

ao conhecimento religioso.

Fonte: Bock et al, 2008
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Surgem dois grandes filósofos:

• Santo Agostinho (354 – 430): tomando

como base as ideias de Platão, também

fazia uma separação entre alma e corpo.

Para ele, a alma não era apenas o “lugar”

da razão, mas a manifestação divina no

homem, ou seja, o elemento que une o

homem a Deus. Então, sendo a alma

também o lugar do pensamento, a Igreja

passa também a se preocupar com sua

compreensão.
Fonte: Bock et al, 2008



• São Tomás de Aquino, inspirado em Aristóteles,

buscou a diferença entre essência e existência. Esse

filósofo considerava o homem como a busca da

perfeição por meio de sua existência. Ao contrário de

Aristóteles, que afirmava apenas que Deus seria capaz

de reunir, em termos de igualdade, a essência e a

existência.

•Em suma, os argumentos racionais estavam postos

para justificar os dogmas da igreja.



O PENSAMENTO PSICOLÓGICO NO 

RENASCIMENTO

• O mundo europeu sofre inúmeras transformações

radicais, ou seja, o surgimento do Renascimento ou

Renascença;

• Na transição para o capitalismo, surge a valorização

do homem e uma nova forma de organização econômica

e social.
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• Na produção humana, ocorrem

diversas transformações: Dante

(1300), escreve a Divina Comédia;

Leonardo da Vinci (1475 – 1478)

pinta o quadro Anunciação;

Boticelli (1484) pinta o Nascimento

de Vênus; Michelangelo (1501)

esculpe o Davi; Maquiavel (1513)

escreve o Príncipe – obra clássica

da política.Fonte: Bock et al, 2008



• Nas ciências, um grande avanço significativo ocorre.

Copérnico (1593), causa uma transformação no

conhecimento da humanidade revelando que o

planeta Terra não é o centro do universo; Galileu

(1610), estudando a queda dos corpos, faz as

primeiras experiências na Física moderna.

• A construção do conhecimento científico é marcada

pela sistematização dos métodos e regras básicas

para sua elaboração.



• René Descartes (1596 – 1659) postula a separação entre
mente (alma, espírito) e corpo. Ele afirma que o homem
possui uma substância material e uma substância
pensante, isto é, que o corpo “sem espírito” é apenas uma
máquina. É a partir desse dualismo (mente-corpo) que o
estudo do corpo humano morto se torna possível, o que era
impensável nos séculos passados.

• Em suma, René Descartes foi um dos filósofos que mais
contribuiu para o progresso da ciência, possibilitando o
avanço da Anatomia e da Fisiologia, o que mais tarde
contribuiria para o desenvolvimento da Psicologia.
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QUIZ

2. O que contribuiu para o desenvolvimento da

Psicologia como ciência?

a) A diferença entre essência e existência.

b) A não separação da alma e do corpo.

c) A definição de Psyché e de logos.

d) A separação entre mente (alma, espírito) e corpo.
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A  PSICOLOGIA CIENTÍFICA

Berço = Alemanha no final do século 19.

Pai da psicologia científica = Wilhelm Wundt (1821-1926).

Status = obtido à medida que se “liberta” da Filosofia.

Conhecimento produzido a partir da:

* definição de seu objeto de estudo

(o comportamento, a vida psíquica, a consciência);

* delimitação de seu campo de estudo;

* formulação de métodos de estudos desse objeto

* formulação de teorias.

Grande avanço nos Estados Unidos – primeiras escolas em Psicologia que

originaram as inúmeras teorias que existem hoje:

O FUNCIOLNALISMO / O ESTRUTURALISMO / O ASSOCIACIONISMO
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A  Psicologia Científica

O FUNCIOLNALISMO: 

* primeira sistematização genuinamente 

americana. 

* Escola funcionalista de W. James, importa 

responder “o que fazem os homens”

e “porque o fazem”.  

* James, elege a CONSCIÊNCIA.

* Busca compreensão de seu funcionamento, na 

medida em que o homem a usa 

Para adaptar-se ao meio
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A  Psicologia Científica

O ESTRUTURALISMO: 

* preocupa-se com a CONSCIÊNCIA. 

* Escola estruturalista de Titchener, estuda a 

consciência em seus aspectos estruturais – como 

estrutura do sistema nervoso.  

* Inaugurada por Wundt, mas foi Titchener que a 

diferenciou do funcionalismo.

* Método de observação: introspeccionismo (a partir 

de laboratório).
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A  Psicologia Científica

O ASSOCIACIONISMO: 

* preocupa-se com a APRENDIZAGEM (associação de 

ideias) 

* Representante Edward L. Thorndike,  preocupa-se 

com o ensino de conteúdos - associar ideias da mais 

simples às mais complexas. 

* Formulou a lei do EFEITO (associar a situações 

semelhantes).

* Grande utilidade para a Psicologia 

Comportamentalista.
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AS PRINCIPAIS TEORIAS DA PSICOLOGIA NO 
SÉCULO 20

A PSICANÁLISE

A GESTALT

O BEHAVIORISMO
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ATIVIDADE INDIVIDUAL

Responda a questão:

QUAIS AS DIFERENÇAS ENTRE A PSICOLOGIA 

DO SENSO COMUM E A PSICOLOGIA 

CIENTÍFICA?

Após a discussão, socializar.
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