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OBJETIVOS DA AULA

 Discutir a constituição da psicologia como

campo cientifico.

Apresentar a origem da psicologia

científica e a sua subjetividade como objeto

de estudo.

 Breve retomada da aula anterior



O que significa este símbolo?



“De psicólogo e de louco todo mundo tem um
pouco”

* Usamos o termo psicologia, no nosso cotidiano,
com vários sentidos.

* As pessoas em geral têm “a sua psicologia”.

Será essa a psicologia dos psicólogos?

Essa é a PSICOLOGIA DO SENSO COMUM.





O SENSO COMUM: 
CONHECIMENTO DA REALIDADE

COTIDIANO – domínio da vida (vida por
excelência).

REALIDADE

CIÊNCIA
(Baseamos na realidade cotidiana e pensamos
sobre ela. Afastamo-nos dela para refletir e
conhecer além de suas aparências).



• SENSO COMUM = conhecimento intuitivo, espontâneo, de tentativas
e erros.

• Ele vai do HÁBITO À TRADIÇÃO.

• Na tentativa de facilitar o dia-a-dia que o SENSO COMUM produz
suas próprias “teorias” que são simplificadas, pois ele mistura e
recicla os vários conhecimentos, produzindo nossa VISÃO-DE-
MUNDO.

Ex.  Rapaz complexado
Menina histérica

Ficar neurótico

PSICOLOGIA CIENTÍFICA



ÁREAS DO CONHECIMENTO

• Senso comum

• Ciência = preocupa-se com os fatos ou aspectos da
realidade expressos por meio de uma linguagem precisa e
rigorosa.

Suas conclusões devem ser passíveis de verificação e
isentas de emoção para tornarem-se válidas para todos.

Objeto específico, linguagem rigorosa, métodos e técnicas
específicas, processo cumulativo do conhecimento e
objetividade.



Compõe-se de um conjunto de conhecimentos
sobre os fatos ou aspectos da realidade (que
chamamos de objeto de estudo., expressa por
meio de uma linguagem precisa e rigorosa.

CONHECIMENTO = obtido de maneira
programada, sistemática e controlada –
VALIDAÇÃO.

Ciência, caracteriza-se como um processo.

O QUE É CIÊNCIA?



Filosofia = preocupa-se com a origem e o
significado da existência humana (alma).

Religião = preocupa-se com a origem do
homem, seus mistérios, princípios
morais.

Arte = preocupa-se em traduzir o
conhecimento pela emoção e a
sensibilidade.

PSICOLOGIA?



PODEMOS DIZER QUE A 
PSICOLOGIA É UMA CIÊNCIA?

Psicologia = estuda o homem.

(ser histórico e permanente mudança)

É uma ciência humana assim como a
Antropologia, a Economia, a Sociologia.



Seu objeto de estudo é muito diverso:

• é muito recente (final do século 19);

• o pesquisador se confunde com o objeto a ser
pesquisado.

A Psicologia hoje se caracteriza por uma
diversidade de objetos de estudo, porque os
fenômenos psicológicos são diversos
(comportamento, inconsciente, personalidade etc).



Será que a Psicologia é mesmo uma ciência?

Por enquanto usaremos – CIÊNCIAS PSICOLÓGICAS, 
onde:

Matéria-prima = É o homem em todas as suas 
expressões:

• É o homem-corpo;
• É o homem-pensamento;
• É o homem-afeto;
• É o homem-ação.

SUBJETIVIDADE



QUESTÃO

1. O que é Psicologia do senso comum? Assinale
a alternativa CORRETA.

a) É a Psicologia do conhecimento real, ou seja,
utilizada na realidade cotidiana.

b) É aquela baseada em fatos comprovados, isto
é, demostráveis, utilizada no dia a dia.

c) Utilizada pelos cientistas do comportamento.

d) Psicologia baseada em fatos observáveis e
comprovados pela comunidade acadêmica.



SUBJETIVIDADE 

• é uma síntese singular e individual,
construída pelo nosso desenvolvimento e
vivências da vida social e cultural.

• é a maneira de sentir, pensar, fantasiar,
sonhar, amar e fazer de cada um.

• é o nosso modo de ser.

• ela não é inata. “Criando e transformando o
mundo (externo), o homem constrói e
transforma a si próprio” (BOCK et al, 2008).

• ela é MOLDADA e também AUTOMODÁVEL.



“O importante e bonito do mundo é isso:
que as pessoas não estão sempre iguais,
ainda não foram terminadas, mas que elas
vão sempre mudando. Afinam e desafinam.”

Guimarães Rosa. Grande Sertão 
Veredas.



As pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram
terminadas. Mas por que? Como?

Porque a subjetividade não cessará de se modificar, pois as
experiências sempre trarão novos elementos para renová-la.

A PSICOLOGIA CIENTÍFICA

A Psicologia, como área da Ciência, vem se desenvolvendo na
história desde 1875, quando Wilhelm Wundt (1832-1926)
criou o primeiro Laboratório de Experimentos em
Psicofisiologia, em Leipzig, na Alemanha.



A PSICOLOGIA E O MISTICISMO

A psicologia – história de fortalecimento de seu
vínculo com os princípios e métodos.

Alguns dos desconhecimentos da Psicologia →
psicólogos a buscarem respostas em outros
campos do saber humano.

Práticas não psicológicas = Tarô, astrologia,
quiromancia, numerologia ↔ associadas ao fazer
e ao saber psicológico.



• Essas não são práticas da Psicologia

 não são construídas no campo da Ciência, a partir do
método e dos princípios científicos;

 estão em oposição aos princípios da Psicologia, que vê
não só o homem como ser autônomo, que se desenvolve e
se constitui a partir de sua relação com o mundo social e
cultural, mas também o homem sem destino pronto, que
constrói seu futuro ao agir sobre o mundo. As práticas
místicas têm pressupostos opostos, pois nelas há a
concepção de destino, da existência de forças que não
estão no campo do humano e do mundo material.



O psicólogo que usa a prática mística como 

acompanhamento psicológico

São previsto pelo 

código de ética 

dos psicólogos

Passíveis 

de punição

Esses saberes não são do campo da Psicologia, 

mas podem se tornar seu objeto de estudo



Enfim, nosso alerta aqui vai em dois sentidos:

• Não se deve misturar a Psicologia com práticas

adivinhatórias ou místicas que estão baseadas em

pressupostos diversos e opostos ao da Psicologia.

• “Mente é como pára-quedas: melhor aberta.” É

preciso estar aberto para o novo, atento a novos

conhecimentos que, tendo sido estudados no

âmbito da Ciência, podem trazer novos saberes, ou

seja, novas respostas para perguntas ainda não

respondidas.



Concluindo, 

a CIÊNCIA, como uma das formas de saber do homem,
tem seu campo de atuação com métodos e princípios
próprios, mas, como forma de saber, não está pronta e
nunca estará. A Ciência é, na verdade, um processo
permanente de conhecimento do mundo, um exercício de
diálogo entre o pensamento humano e a realidade, em
todos os seus aspectos. Nesse sentido, tudo o que ocorre
com o homem é motivo de interesse para a Ciência, que
deve aplicar seus princípios e métodos para construir
respostas.



QUESTÃO

2. Em Psicologia, o que se entende por
subjetividade?

a) É o que chamamos de existência humana (alma).

b) É o conhecimento pela emoção e a sensibilidade.

c) É uma síntese singular e individual, construída
pelo nosso desenvolvimento e vivências da vida
social e cultural.

d) São práticas denominadas como tarô, astrologia,
numerologia, associadas ao fazer e ao saber
psicológico.



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);

A  PSICOLOGIA CIENTÍFICA



 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 atualmente:

FUNCIOLNALISMO 

ESTRUTURALISMO 

ASSOCIACIONISMO



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.



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).



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.



QUESTÃO

3. A Psicologia, como área da Ciência, vem se
desenvolvendo na história desde 1875, quando foi
criado o primeiro Laboratório de Experimentos em
Psicofisiologia, em Leipzig, na Alemanha. O seu
fundador foi:

a) James.

b) Thorndike.

c) Titchener.

d) Wundt.



Dicas de Leitura
 ANTUNES, Mitsuko Aparecida Makino. A Psicologia no

Brasil. São Paulo: EDUC, 1998, 5ª ed 2007. Esta obra tem
por objetivo apresentar em linguagem muito agradável e
levam o leitor a comprender como a Psicologia conquistou
seu espaço próprio como área de conhecimento e campoo
de práticas no Brasil.

 FIGUEIREDO, Luis Claudio Mendonça; SANTI, Pedro Luiz
Ribeiro. Psicologia uma (nova) introdução. 2ª ed. São
Paulo: EDUC, 2006 Esta obra tem por objetivo proceder a
simples exposição das diferentes teorias psicológicas,
levando o leitor a refletir sobre as condições sócio-culturais
que propiciaram seu aparecimento e, atualmente, sua
difusão, principalmente na área clínica.



Referências

BOCK, A. M. B; FURTADO, O; TEIXEIRA, M. L. T.
Psicologias: uma introdução ao estudo da Psicologia.
14ª edição. São Paulo: Saraiva, 2008.

ANTUNES, Mitsuko Aparecida Makino. A Psicologia
no Brasil. São Paulo: EDUC, 1998, 5ª ed 2007.

FIGUEIREDO, Luis Claudio Mendonça; SANTI, Pedro
Luiz Ribeiro. Psicologia uma (nova) introdução. 2ª
ed. São Paulo: EDUC, 2006



Site do professor

http://www.marcelocesar.com.br

http://www.marcelocesar.com.br/

