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OBETIVOS DA AULA

 Apresentar a História da Psicologia desde a

Grécia Antiga até o Renascimento.

 Relacionar a Psicologia com outras áreas de

conhecimento.



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, 1999



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, 1999



QUESTÃO

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, 1999
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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, 1999



 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, 1999



 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.



QUESTÃO

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.



A Psicologia no Brasil foi regulamentada no
ano de 1962, pela lei n 4.119 de 27 de
agosto de 1962, enquanto profissão, no
Brasil.

A partir do golpe militar de 1964, e com a
instalação do regime repressivo, a
Psicologia, suas perspectivas e suas
conquistas acabaram sendo reprimidas.
Isso causou grandes repercussões no
âmbito educacional, isto é, o currículo do
curso de Psicologia sofreu muitas
mudanças pelo Ministério da Educação.

PSICOLOGIA NO BRASIL



Somente no ano de 1969, “houve uma
corrida em direção à criação dos cursos
de Psicologia por causa da reforma
universitária, que permitiu um aumento
expressivo das faculdades particulares”
(CARPIGIANI, 2000:97).

Segundo Carpigiani,

Ocorreram mudanças enormes nos
últimos 31 anos no Brasil e no mundo,
no que se refere aos aspectos cultural,
social, político, ideológico, dentre
outros. Temas como estresse, drogas e
neurose urbana, entre outros, hoje
requerem a intervenção da psicologia.
Com tais mudanças, novos paradigmas
surgiram (2000: 97).



 Do período compreendido entre a
regulamentação da profissão até meados da
década de 1990, inúmeras abordagens
foram feitas em relação à Psicologia e, no
entanto, um novo caminho começou a ser
descoberto a cada dia.

 Além das três grandes áreas da Psicologia
(clínica, escolar e organizacional), existem
amplas possibilidades de atuação do
profissional em psicologia, atuando como
psicólogo hospitalar, criminal, jurídico,
forense, institucional, social, saúde pública,
esportiva dentre outras.
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QUESTÃO

3. Quais temas não requerem a intervenção do
profissional de Psicologia na atualidade?

a) Inteligência memória e percepção.

b) Trabalho, Família e Escola.

c) Gestão escolar, intervenções cirurgicas e
receitar medicamentos a pacientes.

d) Adolescência, Sexualidade e violência.



DICA DE LEITURA

 ROSENFELD, Anatol. O pensamento
psicológico. São Paulo, Perspectiva,
2006.

 Esta obra tem por objetivo discutir a
história da Psicologia, destina-se a
leitores que tenham um mínimo de
familiaridade com as questões da
Psicologia. Trata-se da Psicologia a
partir de sua fase científica até o
Behaviorismo e a Gestalt, excluindo a
Psicanálise.
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