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RESU\IO ' 

o trab:llho desenvoi vido tem por obj etivo u

ma sis temati zaç50 teóricJ. elo estudo do conceito da 

causalidade na Psicologia. 

Aborda a contribuição da Epistemologia nas 

obras de Hwne, Kant e Maine de Biran e, mais recente ,.' . . . . -
. . 

mente, Mario Bunge , e .da Epistemologia Genética nos 

estudos desenvolvidos por Jean Piaget. 

Na Psicologia Contemporânea, temos a obra 

dos psicólogos K. Kof.fka, W. Ktlhler e S. 'Asch dentro 

da Psicologia da . Gestal t '. que apresenta relevante in 

fluência nos atuais trabalhos desenvolvidos' em Psico . , . 
logia sobre o conceito de causalidade. 

A 'posição gestaltista' aparece influencj ando 

a obra de M.ichotte, de caráter fenomenológico .. A.inda, 

em todo o trabalho dos psicólogos soci'ais em 'relação 

ã causalidade. Inicialmente em Heider .. o qual fonnu

la a noção de atribuição de c{lus~lidade, objeto de e~ 

tudos por varios .autores, . entre 'os quais destacamos 

Jones e Davis, Kelley e Kruglanski. 

Concluímos considerando, em termos avaliati 

vos, as'diversas perspectivas teóricas apresentadas, 

o que nos permite lllll questionaJ11ento da poslçao atual 

da Psicolo~ia nos estudos sobre a causalidade. 
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1. 

1 NJ'ROnUç.40 

o presente trab:llho t em por objétivo uma sis 

t~nati zaç~o t e6ricJ do estudo do conceito de causali 

dade na psicologi a , observando-~'e a contribuição da 

Epistemologia clássica ~ Epistemologia Genética. 

O conceit.o -de causalid4de, ê ·abordado em vá-

rios campos da ciência, como a FíSica, : a .I:pistcmolo- , .1 

gia e a Psicologia. 

Aqui nos jnteressa o conceito de caüsalida

de tal como se · aprescnta na". Psicologia Científica. A 

base desse estudo se encontra na Filosofia com Hlll11e, 

,Kant e· ~laine de Biran. Esses avtores pr~cederam ~ . .u-
, ma análise epistemológica do prlpcípio da causalida

. de. 

Inicialmente, -abordamos iuna perspectiva his . 

tórica de. s eu estuuo, vários sigllÍficados relativ.os 

ã palavTa causalidade e, ainda,;d~versas definições 

de caus<:llidade segundo diferentes autores. 

Apresentamos, sem seguid~, . uma sistematiza:'" 

ção do pensamento dos pri·ncipais autores que aooYda

ram o problema da causalidade, na Epistemologia e na 

Psicologia . 

Na ·Epistemologia clássica tcmos Hlmle, Kant, 

f'.1aine de Biran e, .nnis recentcmente, !'-13rio Blmge. 

Na Epist.cmo logia Genética , o psicólogo Jean 

Piaget. 

Na Psicologia Cont empoTânea temos a obTa da 

Psicologia da Gestalt, dentTc a qual destacamos a k. 
Koffka, h'.KtJhler c S. A .. sch, a pcrspectiva · fcnolllcnol.~ 

gica gcstaltista, com a obra de ~I.ichottc, c, pOT fim, 

ot1-al):11ho dos psicólogos soci ais de inspiraç50 g~~: _., 

tnltista, dos qu,ú s sc ~Jc staca F.l1eider. Esse autor 

fOlll1U] él [l 1l0ç~0 de :ltr.íbuiç5.o Jc c.:lU~ali(bc1c, a P:.lr-
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2. 

t j r d ~1 qu ~ l ~c dC5cnvolvcrn os atu:üs cstudos acerca 

J:l ~!uc st ;-;o de causalidade,' na Psicologia~ 

A~sim; cSSJ sistcfTl0.tização teórica nos per

r. li te 'n)j;s ,idcraçõcs ace rca da abordagem <ltual do pro

hll'J;J:l lI:1 c;1l.l salitbde , na Psicologia Cient ífica. 

, 

" 

~ . 

r " 
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3. 
1. U~V\ PEI'SPECn \';\ I ri STÚIUG\ no _._---

ESTuin J lA G\l lSALI DADE 

1. 1 - r.voluç30 

o conccj t o de C J.US:l} i ~hde aparE'ce nas con -

cepçccs religj os:1s E' mito1óf,ic,is anteriores à filos~ 

fia, s egundo Jea;l \':'-1111 (1 9S::» . D"'pois , na filosofia , 

encontr;·unos a idé ia de causa cm PJ atão . ~Ias, a pri -

meira teoria em r c l::J.ção :1 cuusa foi ap:resentélda por 

Aristóteles . O filósofo di.sbngue quatro tipos de 

causa : material , fonnal, E'ficiento e final. 

Wahl ass inélla que, com o desenvolvimento da 

ci ência, a parti r do séc . ~\ VI , o pensamento humano 

conscn~a somente dois tipos t.e CDtlS.:l , Qc-:ntros das 

quatro apontadas por Aristóteles: a causa forinal e a 

caus a cfjciente . 

A idéia ele D us COiao cri ador aparece da u -

nião entl'e o p nsm1!ento r e 1 ip,ioSQ e o científico . 

Na cj ência moderna a causa é entendidél de a 

cordo com UU:1S concepções : a ell, irist8, que enfatiza 

a sucessão, t emporal do cf ~ito - O!i1 relaç?o à causa; ·0 

a r aci ona l ista, qu~~ conside ra a necessjdéldc racion:11 

do e rei to em TC'J ~IÇ~~O ;1 C2\Js a , 

11l r11C foi o pl- ir;;r- i ro .1 se aproflmda T no pro

bl Ci 1<.1 da caus:ü j délde . O Tacion~tl ismo cle J:éU1t n::lsceu 

de ~l l ~l S crítiç~s :1 HUIl • 

S:..' gl1 I1 ~1\) ,Jean \;~ h1, ti i d -ia clt" (';:lusa s e t r~lns 

f 011 13 11:1 illó.i.J. de Jei , In clêll-'(l (ltu~ll . 

1. 2 - Si ~ni f; :1<.10 du P;IL\' ;:a CatJsJJicbdc .. _. _..t-. _ ________ .. __ • _______ _ 

f j CHIos p1'i11 ' i p~ti s , 
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mcsmo t eJilpo: 

Uil1tt c~tcgorj ~ , correspondente ao víncu lo ·causal. 

l n1 ;a c!outril:.:1) qllL~ sustcn t a a "a l i(bde univers~ l do 

princípio cClusal excluindo os demais 

princípios ele detel111inação . 

h-pl i canc1o a nomcnclatura: 

• causaçao : conex:1.O causal em geral , assim como todo 

nexo causal particular . 

. princ í pio causal, ou princípio de causa l idade: a. 

mesma causa SE'mpl°e produz o mesmo efeito. 

detenunismo cR.usa1, ou GlUsa1ismo , ou causa l ido.Je : 

a doutrina que afillno. a ,ialidade uni ver -
. ... . 

.sal do prlllclp:1.O causa l . 

1. 3 - Defjniç5c s de CausJ 

1. 3 ;1. Ca~iJcu (1632 ) defi n iu a c"usa como COll 

d jção nec::ess 5ria c suficiente para a aparição de al

go: "aqucla . e n:J'o cutra, dere char.Klr-se causa, a c~ 

j a pn::scnça s C'li1pre sc ::.;C'.;ue o cfeito e a cuj a elin i

nação o efeito (~csaparec- . " (ci t<.t do 1°1' Bunge,png . Hi). 

D8SCl"CVeu-a com") concx;-lo firr.'8 C' const~' :1tc . 

Gal.ilcll a r] l 11Kt qu . "se é y ,.' úbde que um c -

feito t em Ui:~J 50 C:J US .. l pri J:lC'r .ia (G' g i 'l h~ = CaU5<1, 1'[1 

Z8Ô ou fundull1L'nto ) c qu~~ cntre a C:111 S:1 c o "efeito h5 

u na conex:lo fjnac c con;:: t~l1tc (fj nna c: constante COll 

ncs ".iolle), ~ \:c- ~c cn1"uo conc lui r , n : C'ssurii1mente , 

que :1 li onele se pe r Cl':l l1.l~ : ! . ~itlnç.:t0 f i ~J11C c Cl1I1:-; 1";ll1 

t e' lIO efcj t o . h l\'c r 6 1 ~ 11;1 ~1t('ra("5o fiíl:1C' e const:lntc ' . -
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Pela definição de Galileu, é causa qualquer 

obj ~;tb oll [Iconte 'imento quc ' modifique ele o.lgwll mol1o 

o rc'sl!l todooll erei to. Assim ela expressa o conjtmto 

de condições par:l que ccorr~l um 3contecjmento dc qua.! 

quer classe, produto de Lua processo ele qualquer natu 

reza, causal ou nao. 

1.3.2. I-lobhes distingue.' causa s:ine qua non, ou 

causa necessária, c o "complexo causas suficientes, 

que podem produzir altcl113.c13mcnte o mesmo efeito". 

1.3.3. Aristóteles (938, a) ; "Há quatro clas 

ses reconhecidas de C3US8S. Sustentamos qúe, dclas 

lDlla (a causa formal), é a essência ou naturcza essen 

daI da ·coisa Ú)ois a "raz.ão" de uma coisa é, em úl ~ 

t:ima instância , r eduzívcl ã sua fÓliilLlla, e a "razão" 

última e, por SU3 vez, uma causa e lUl\ princípio); ou 

tra (a Célllsa m3terial) e a matéria ou substrato; a 

terceira (a eClusa eficiente), é a origem do movüncn

to; e a quarta (a C3usa final) é à cornplementária ã 
antcri01°, quer dizer, o fim ou "bem", pois este é o 

objetivo de t.odo o processo gerador ou motor" (cita

do por Bunge , pi!g 1\3) . 

As GlllSélS pr:ime jrn. , ou sejél,. material, for 

1ll8J. c eficicnte , erara C8US ~~ S do ser, a lil tilila , CClusa 

final , do vir éI ser (devc::nir). 

o ~ • ,, -, ~'"AJ-'" O pens;nnC'n to Clristotélico <1 -Grca das causas 

pers'istiu é.~tê o R"'n~_ri];iC l1tO . 

As GJ USJ.~~ {on:n is c fimd s {01'~U1! élbJ.ndol1::J -

das p J a c iênci<. mo lcrna vn° -onsic1crada s fOTa do al 

C;1l1CE' do C).lX')·iil:'~'!1t o c (lS causas nntcri 'lj s, idellt j fi 

c!d(ls com os Ú'lJô:l;cno: n;ll ll"l':Jj S, pCH1:mC'-cndo OpCIl ; IS 

(l cousa cfjciclltc com,) objet.o de jlj ·,-,c t.i~:lÇÜO C1 Ci1t í 
.('. ,.. 
~.~JÇd ., 
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A C::lusa eficientc' cr:1 a únic:l clanUllcnte cm 

cebida, podi:l., ::lss]m, ser C).,l)lTSSa sob f0l111:1' mot.em5-

tica . Penai ti~l o es t ahclC'cimcnto elc ll;n correlnt.ó em

pírico, sujeito :1 regras, suscctível ,J e prova experi. 

mentaJ. 

1. 3 . 4. ! .ocke . "l-\quilo que Pl-oJU3 qualqucr iJéi. 

a simplcs ou cOI.1plC'xa, rccebe o nome de "causa", e a 

qui-lo que é produzido, o de cfeito". 

1.3. S. ~brio Bung:=. coloca a causalidade como 

componcnte da experJência e como forma opjet i va de 

interdependência que exist.e, meSlI10 que de fO l1n:l apro 

ximacla, nos acontecimentos reais, como os eventos da 

natureza 'entre os sociais . 

1. 3.6. Kant. "Tod8S as lTIUdanç3s se produzem de 

acordo com ,a lei ela concx10" (citado por Bunge;2,39) 

Ec:;sa conexão ' tê produto de UiJ1.::J. f aculdade sintética da 

imaginaç 2Lo" . 

O princJpio c(!usa' é pré-existente à e),:pe -

riência, nao advém del:1 , ao contr5rio , a torna possí 

velo 

1.3.7. Cassin' r considera o prln-ípio causal 
, , 

\UH juízo subre a expcdên ia, n:::o SObl'C' as COiS3S . 

1. 3 . 8. Nl1gel. S<:' ~lUldo ele o p ri ncípio C::lUsal 

n:1O é l lr.1a le i natur :l l , cons i s t e "'l!l UJ:l:1 ma;O l1l<1 , uma 

regra um r~)UCO vag:l c: ,h,~ d b- j ge o curso da :i lT:'esti get 
'-

çao . 
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2. O PROBLD!J\ DA CAUSALIDADE ABORD.t\OO 

• NA EPISTD!OLCGIA 

2.1 - A Perspectiva de Hume 

A relação de causa -e efeito é, para Hume, b~ 

se de todo o raciocínio. Para que. se produza, requer 
. ' . 

contigl,Üdade no espaço e no tempo, isto é, a percep

ção sucessiva de dois eventos, um chamado causa, ou-

. tro, efeito. Sendo a prioridade .no tempo requerida 

na identificação da causa e a observação /repetida do 

f~nqmenó ,. ã qual chama conjlmção constante,- a tercei. 

ra circunstância imprescindível par~ o estabelecim~n 

to da relaçãó causal. 

A existência de um objeto, inferida através 

da existência de outro, exige a união mediata e.ime

diata dos dois, numa relação de causa e efeito que 

fundamenta, segundo Ilume "todos os raciocínios acer-

: 'ca das questões de fato'" ( 4,36 ) .. Esses raciocínios 

supõem perfeita familiaridade com a idéia de causa , 

proveiliente da busca frequente de algo que possa ser 
• 

a causa de outro, no meio ambiente. Assim, a"percep-
. . 

ção" de causa depende diretamente de uma atitude de-
.~ 

terminada por.- parte do sujeito. 

A inferência de cau'sa e efeito se fa z atra

vés da observação da e :xperi~llcia. O~servando, por e

xemplo., uma .bola de bilhar parada sobre a mesa adqui. 

rindo movimento a par.tir do momento 'emque outra bo

la, vinda em sua direção,sc. choca com ela , conclui -

rei, ã visão de ullla bola se movendo em lj nha reta na 

direção de oul ra, que elas se ChOGlT30 e a segunda 

se movj mentar5. "Est'a é a inferência d<.l causa e efei 

to,' c dessa-natureza são todos ' os "no's sos raciocínios 

na condut3 d~ vida, nel3 fumbmentn- sc tocla a nossa 

crenç.:l na Hi stória , e dela dcriv<l tO~; 1 a filosofia, 

excetu:lI1do-se npen:ls a CeoJl\etr:ia c a Arjtmética"(4, 33) 

. / 

I 
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, Assim, scmpre ,que 'há obs'e rvação conjunta re 
, , 

petida , de dois eventos, o antcrior terá conotação de 

causa, e cfeito, aquele qu~ - invariavelmente - o s~ 

cede . l'-!ediante um evento (objeto)", conclúo a ocorren 
, ' 

cia de outro, ,faço una inferência de causa e efeito. 

Isso só se ' torna possível 'a través da experiência:" a 

razão não visualiza nenhuma coisa na causa que nos 

leva a inferir o efe ito"e dá "suposição que o curso --- " 

da natureza continuará unifonne",' suposição de 'seme- , r" 
" 

lhança'entre O passado e o futuro que se 'estabelece 

através do costume (hábito). 

"After a repetition of similar instances ( 

the mind is carried by habi t, upon the appearance of 

.one evvent, to expe,ct is . usual, atten~t, and to ' ,~

lieve, that . itwill be existo This çonexion, theref~ 

.Te, wich we feel in the mind, this custo~ary transi-

tion of the :iJnagination from oné .bbject to is usual' 
. . 

attendant, is the sent:iJnent or impression,from which 

\\Te fr.om the idea of pO\ver or ne~e~sary conexion" . 

(13 , 6 ) . 

. Somente o hábi tó l eva ~ .antecipar a visão . 
de um objeto a partir da-visão de outro. 

Hume nega a relação causal fora da eÃ~eriên 

cia, citando O' autor: . ''Nada PC?de ser conhecido como 

caysa de outra coisa a não ser pela eÃ'Periência'" 
a4 : l~ 

( 4 .,36 ). Quer consideremos, a influência da vontade 

m::>vendo nosso corpo, quer a, consideremos gC?vernando 

nosso pensamento: pode-se afiTI1~ar com toda a seiur~' 
ça que, s em prévia e:\~eriência, jamais. predi ríamos o 

efei to apenas pelo exrune da causa. E mesmo após ter

mos tido c:\'Pcriência desses efci tos. não é a r:lZUO , 

Illc'1S o costume que nos dctermina a comprcendê-la como 
~~ ." - ~ ~-

J;> modelo de nossos juízos f ut4ros " (l~ ,33 ), . 

,. Além dis so,' n;~o apenas' concebo a ~xi t ência 

de um cventô a partir .da exi stência de outro, como a 

credito qu" ele ocorr·e r~~ . ",.; a crenç.a é uma manei-



9. 

1':1 djÍcrente de conccber um objeto; alguma coisa dis 

t in~Tl.1íve1 peJo sentimento e ' independente de nOS.5a. 

vont ade, ao contrário de todas as nôssas idéias" 

( 4 ,.):» • A crença nasce do costwne. 

O mec'anismo psicológ'ico ela crença obedece a 
~ 

raciocínios probabilísticos de " acasos " e de " cau. 

sas" .. 

Quando não' há conhecimento da " causa regu

lar'; de um evento, o raciocínio usàdo e ·de "ac~sos". 
Um bom exemplo ê o do dado marca90 com o mesmo alga

rismo em quatro faces e com outro nas duas restantes. 

A probabilidade , ao se lançar o dado, dO,aparecimen

to do algarismo marcado nas quatro faces é maior que 

'do apárecimento do 'outro algarismo existente' apenas 

em duas faces. Se muitas fàces fossem marcadas com o . 

'mesmo algarisT!lo e so uma com algarismo diferente " a 

probabilidade aumentaria e "nossa crença.ou expecta

tiva do evento seria mais firme e segúra" (4 ,15 ). 

Da constatação da ocorrência do' evento e "da conver

gência para o evento pn~dominante, nasce, por uma i

ne::q>1icáve1 tcndência natural, '0 'sentimento da. cren

ça" ( 4, 16). 

Em.re1ação à probabilidade de "caus~s", há 

iden~ificação de causas uniformes e. constàntes nos e 

vehios: "o fogo sempre queima , o movimento é produzi. 

do por iJl1p"u1so e gravidade etc" (4 , 16 ) . 

O autor . nega, aind:\, a existência de uma c~ . 

pexao n~cessária entre a causa e o efeito, ,quc imp1i. 

ca na idéia de "poder", "força" ou "energia", em re

lação à causa, porque somcnte a matéria nos dá noçao 

de encrgia e através da cxperiência observamos "ape-

~,;.. objetos contlguos. succssiyos c q:mstantcmC'ntc u .

. n idos" ( 4 , 39 ). Nilo J 1ft , C'nt~o. gl1:l1quC' r Ülói a de 
~. 

forç.3. ou cllcrg ia. su 'css?io dc movimcntos . Es 

S:l posiçJ.o é alvo dc ]l11IllC rOsas críticas. 

J)WIlC respondia, em 1754; é.l autores que · in -

, 

( 
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terpret;lr ~lla sua obra como negação . do princípio da 

causaliJ (1tk! : " j amais defendi Up.la proposição tão · ab

surda: que qualquer coisa pode nascer selR uma causa. 

Apenas sustentei que nossa ce.rteza ou falsidade des

sa propos ição (causal) não. procede da demonstração e 

nem da intuição, mas de outra fonte" ( 4 , 4 ). 

~lichotte a~sinãla que IJume não se deu conta 

da ~xistência da " impressão cau~ai:', citando os tr·e

chos do próprio autor, que tnmscrevemos···em · seguida: 

. '1-lotion in one body is regarded ·upon impul

se as the causa of motion in Mother. When we consi

der these objects \-lith the utmost attention, we find 

.only t}1e one body approaches the other, and that · the 
. , . 

. motion of ít precedes ·that of the other·, but with~ut 
. . .' . . 

.any sensible interva lo This in "ain to rack ourseI - ' 
. . 

ves with farther thought and reflection upon this 

subject. l\'e can go no ·farther in considering · this 

particular instance" ( 13,252). 
' . . 

"When ",e look about us toward externaI ob 

jects, and consider the operation of causes, ( ... ) 

we only find, ·that the one does actually, in fact 

follO\v the other. The impulse of one billiard - ball 

is attended lvi.th motioll in the second. This is the 

whol.e that appears in the outward sEmses. The mind , 
feels no sentiment or im\rard, impression from 

succession' of obj ects" (13 ,252). 
I 

this 

A obra de l-rume foi a1 vo ·de inúmeras cri ti -

tas e o ·é, ainda, na atualidade, como <:t de -M. BWlge, 

examinando a contiguidade como componente essencial 

na callsa lidad(.. pois. na concepção de HlID1C e seus s~ 

guidores, o princípio causal contém conti gulebde en

tre ' c.ausa -é efe ito. Ora, no tempo em que escrevia I!~ 

lllC , trilUlfava em s e~ p~lís, a idé ia de açi)p ã distân

cia, contraditória de .contiguidade , ~ue combinava 

por sua \ TZ , 3. físi ca· dominante anteriollllcnte 3S tco 

rias de C::lJnpo e Clue "rcconhcci ~ull dois tipos de açao 

( 
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, por cont'ato: a colisão ou ,contato direto entre as par 

tículas, t! a propagação de diferenças de pressão '(on 

das de densid3de ) em ' meios contínuos, tais como os 

fluidos" ( 13tinge ). 

Adem:1is, como o próprio Hwne reconhecia, a 

contiguidade é tnna hipóte.se, e não um fato diretamen 

te comprovável pela e), .. periência: 

BW1ge crit~ca a. cfirmação de , contiguidade co 

mo ~ssencial para a causalidade: Ã?sim:, o princípio 

de causalidade proposto por Hume, implica o de açao 

próxin~, especificando um tipo restrito de relação 

causal. 

De acordo com as fonnulações propostas nos 

últimos dois seculos, "causalidade e ação próxima são 
. ' .. 

duas categorias logic~lente independentes e, portan-

to, objetos de princípios ~eparádos. A causalidade é 
compatível COiu a contiguidade, mas nao a implica" •. 

( Bunge ). 

l-Iume aceitava somente o testemunho dos da -

' dos da eÀ~eriência, o que o c~loca entre os emplrls

tas, embora se denominasse "cetico, a partir da posi

çao adotada . 

. De aCOl~do com o empirismo moderno a causa -

çao tem caráter pur~lente gnoseológico, ela só abar

ca ~nossa experiência sobre as coisas e nosso conhe ., 
cinlento delas, não sendo um traço dessas mesmas coi ~ . . 
sas, 'sem fazer parte delas em si. Então, toda refe -, . 
rência a causação deve ser feita ·em linguagem formal' 

e não material. Ci tanclo Lenzen (1954) :._ " A ·.causalida . 

de é uma relação dentro do domínio dos objetos con -

cei tuais. A r e lação de causa e efeito se re-fere a a-

contecimentos conceituais sem tomar em conta a rela-
---tL- #' • 

çao destes em r ealidade". 
~ . 
f' Locke identif'1.ca causa como o que produz 

qualquer . idéi a simples' ou complexa, e efeito com a -

quilo que é produz. ido. Assim, a fluidez observuda na 

( 
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cera, é tml<1 idéia Sllnplts, produzida por ce.rto grau 

de COJOT. "Causa'; é a idéia simples de calol:, rela -

ciol1ada ã fluidez da 'cera, e o "efeito", a fluidez. 

O princípio causal, para Locke, era "wn ver 

dadeiro princ:fpjo da raúio": " 

Berkeley, HUllle , também Kant, sucessores de 

Locke, reforçaram a concepção causa como constTução 

mental, ,como fenômcno puramente subj eti vo.' Citando 

Berkeley, "devido ao caráter puramente mental da cau 
, ' -

sàção,.as verdadeiras "causas efiéientes do movimen 

to" estão completamente fora do alcance da mecânica 

e caem, ao contrário, no dO!l\ínio da metafísica". 

Segundo Kru1~, a aplicabilidade da lei cau 

sal se re~tririge , ã exper~ência,. ao ,rm.mdo fenomenal 

nao às coisas . . 
Kant, como I-me e Berkéley, colocou causal i 

dade 'como uma relação,que vincula experiências, nao 

fatos em geral. Não é possível yerificar, seglUldo tIu 

me, "que a causa produz ou engend~a o~efeito:sim tão 

somente ' que o acontecimento (~xperimentado) chamado 

"causa" está invariavelmente ,associado com o aconte-' 

cimento (eÀ-perimentado) "efeito", ou que o primeiro 
-e invariavelmente seguido pelo s'e~do •.. " (13 ,, 5 ). 

A ObTél dos emDiristas visava a explicação 

do cará'ter dc necessidade e l',E> universalidade das re ,. 
lações causais, mostrru1do que QS il1esm')s não poderiam 

, " 

ser derivH'dos dos dados da experiência diretamente. . " 

Segundo Michottc, o ponto de vista que pre~ 

cupa os filósofos é essenciaJmcnte epistemológico. A 

obra dos empiristas visa mostrar que o caráter de n~ 

cessidade e universalidadc da ligação causal não po

dc ser ti1'<1 lo diret::ullcnte dos dauos da e:\.-pcriência , 

como já assinalou I. Dungc ., 

lIUlllC afil1nà qL:C , nos nao tcmos qUé}lqucr im -

prcssao dirêta da influência excrc,ida por ' wll evcnto 

físico e;:l ou :~ro, na e;xpcl'iênci3 pe,rccpti va . Segundo 

( 
" 
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e'le, os é1contecÍIl}cntos ' são pc'rccbidos como "conjuga-

dos" mílS n50 "conectndos" . 

A. !)Q.rtir da - , regularidnde- da sequencla dos 

fenômenos, prevejo e espero que LDn evento aconteça 

quando o que o precede, gerttlmente, é produzido. As

sim, se fonna a noçao de causalidade (conexão neces

sária). 
. , 

Para' ~lichotte, a posição de Hume advém de u 

ma observação obj etiva e analí t~ca" do's fatos, carac

terística das ciências físicas. Dessa observação an~ 

lítica do mundo físico, como na , que se procede com o 

• movimento das duas bolas de bilhar que se chocam, re 

gistra-se' lma sucessão de movimentos. 

,A obsenração analítica~ segW1elo Michotte" é 

característica também dos psicólogos. Na opinião do . 
,autor "se este modo de observação ,é o melhor para 

precisar o fato f~sico, ele leva, por outro lado, a 

fragmentar o mundo' fenomenal e faz se dissipar os fa 

tos psi\:ológicos mais interessantes" i , ( 13, 6 ). 

O' fato de o mundo' de sensaçõés ter sido con 
, ' 

siderado por longo tempo como' wna réplica do nn..mdo 

de excitações aparece reforçando a posição de Hume , 

q:mtinua ~lichotte. A percepção de "influência" exer

cida pelo choque de uma bola no movimento de outra 

fica inviável a, partir dessa proposlç~o. ' " 
'~ 

Micl)otte assinala que, depois de l-lume, ge -

ralrnente é, aceita a afirmação de que os eventos su -
, , 

cessivos observados na experiência são independentes, 

isolados lIDS dos outros, sem que tenhamos qualquer 

e:>..-periência de sua ligação caus~ll. 

~1ichotte lembr<l que, de acordo com os c:\.-pe

rimentos r eali::.ados por ele, quando o observador ado 

ta lDna atitu\le <lnalítica, csta pode impcclir a fOl1na-
, 

ção ' <13 impTcss2Ío Glusal e prOVOGH compleUi scgreg<l-

ção elos 1ll0\ Ímcntos. , Isso ocorre nos casos · dc ] nnça -
, ' 

lnento quando as condj çõcs obj etiYélS ele intcgraçZio llJO 

r 
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-
5 ,1 f:l, 'orán ' is. 

1\os eventos de ordem qualitativa, à causali 

rl'sul ta dc tuna inferência, não é tirada direta-

1:1 lt (, los dados da cÀ-periência. 

~1ichotte , a partir da eÀ-periência que leva 

:i iJ:lj)ressão da produção de UHl ruído após choque de 

dois obj etos, f o llTlul a a hiÍ)ótese de que"a aparição de 

Wil evento qualitativo, dentro de circunstâncias de -

tcnnuladas l evará a uma ' int~rpretação causa'!,., (13,2,53) 

Em relação a essas circunstâncias,parece ne 

cessária a impressão de causalidade ou de atividade 

mecânica e a integração do evento qualitativo nesta 

impressão. ( 

Para ,que se 'dê a ulpressão de atividade cau 

sal, nao é necessário que a atividade pertença ao ob 

servador, ela pode ser perseguida sendo executada por 

tEm outra ~essoa ou mesmo uma máquina. 

Assinala Michotte que " ... il ne faut pas pe!, 

dre de vue que ,les conditions d'intégration ~ont be

aucoup plus favorables dru1s les circonstances con~l~ 

xes de la vie courante que dàns les conditions arti 

ficielles et simpiifiées d' eÀ~ériences. de laborato 

rie" ( 13 ,255 ) • 

Na vida diária, as atividades motrizes sao 

volw1tárias e o resultado delas ~ esperado ( acender 

ulTla lâm;>ada, atingir wn alvo) . A eficácia parece ter 

importância do ponto de vista das ligações fenome .. 
nais. Por outro lado, o resl:1ltado das açoes 'provoca 

satisfação . 

.. ~1ichotte abord3 a frequênci a cm conf undir fi 

n~ll idade e causalidade. Às e::\.-plic<Jções finalistas e 

atribuido valor causal, no sentido de causnliclnde e

fici('nte. I sso ocorrc na ligação entr,e os mo ti \ os e 

as ações , nUJJla iden~ificaç5o de ' I.\otivaç30 com causa
licbde . 

,~ 

A respeito'do caráter de ,necessidade gera l

mente atribuido ã cous31iebde, o autor cita a pos i -
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-çao da Psicologia da Forma que>. seglmdo -este, e>"'Pre.?. ' 

Sél una "invitélção" mais que uma,necessidade . Para os 
, . 

gestaltistas, entre eles Werthe:iJw'r, Kelller , Duncker , 

"certos processos em via de realização "pedem" em 

sua demanda, de wna fonna deteTIllinada, e que sua pa

rada, ou mudnnça brusca de, sua direção provocmTI a de 

cepçao, o espanto, o desprazer" ( 13,257). 

Verificando caráter- de necessidade a partir 

do resultado dos seus experimentos, onde surgiu a ·im . ~ 

pressã9 causal, o autor conclui que esse aspecto faz 

parte dos fenômeno:s de lançamento e arrastamento, e~ 

bora não corresponda ao sentido lógico do termo ne -

cessidade. 

Conclui que "d 'wle maniere générale donc l' 

impression causale comporte Un caratere de 'nécessité 

ou de'contrainte: et il est probable qui ce ' caracte

re ne se limite pas aux actions purement mécaniques, 

mais qu'il s'éntend également aux événement qualita

'tifs q1,li leur sont liés". ( 13,258). Mas, como Clap~ 

dere; ~lichotte é contrário à concepção de Hlnne ~se~ 

• do a qual, a repetição das e):.-periências é indispens~ , 
vel para criar a necessida~e de uma ligação. Assim , 

uma criança pode ter uma única e~-periência de causa-
. -lidade , mas fonnar. wna ligação necessaria entre, por 

exemplo, o impulso que exerce e o deslocamento do ob 

jeto. A repetição sucessiva permitirá discr:iJninação 

das condições em que se produz a ligação. ' 

A acumulação de e>..-periências peTIni te "preéi 

sal' as condições nas qU~1Ís se manifestam os event os 

que parC'cem detcllllÍnados por seus antecedentes" ( 13, 

262 ). 
Em r esumo, 11UJ1lC afirm:1 quc fcnômenos isola

dos dados :i obscrvação, n:1 ex-pcr i ênci:1, ndqui r cm re-

l ação caus~ll dcs }(' quc cont í guos e cm conj li üo cons 

tante, isto.-é, ocorrcm scmpre jW1tos , LDTl 0PÓS o ou -

tro, scndo que o que ocorrer prjmciro scr2Í d:úlo como 

( 
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Gli.lS3, e o segundo, 'seu' efei to ,. conservando o que de' 

nomina prj oricbde temporal. 

Htnnc n5'o ndmite conexão entre os eventos na 

r elação causal . Assim, os acontecimentos nao se apre 

sentam conectados, ~~s conjugados. 

Não há percepção ,de causalidade, sim infe -

rência de causa e efeito, que se estabelece pela ex

periência através do hábito .-(costume ) e se ·torna po~ 

síve1 através da crença. 

" 

( 
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Z.2 - 1\ Crltica de Kant a Humc e as B~ses de sua 

Posição 

O conhecimento de Uin objeto é possível atra 

'. vés de insti ~uições "a priori", e de infonl1ações con 

tidas no mLmdo sensível, éxclusivas da eXperiência 

Os princípios da razão especulativa , diz Karit , tor -

nam possíveis a experlencia . . -
A razão prática existe . "a" priori" indepen -

dente da ~xperiência . 
. O conhecimento da constituição dos· ob] etos 

• em relação ao f . mdamento da existência destes .se i - ( 
I 

dentifica com a causalidade , própria de lUll ser ' raci~ 

nal: que ~aht denomina razão pura. A razão pura é 
considerada ~ faculdade que d~tel1fiina imediatamen

te a vontade. 
-A vontade., segundo Kant, e determinada. pela 

razão pura prática . Nesse caso ela se apresenta inde 
... -pendente de todo elemento emplrlco . 

"A vontade de um ser !acional participante do 

. IDW1do dos sentidos, bem como das demai~ causas efici 

enteso, necessariamente submetido às ' leis da causali

dáde" ( 7 ,82 ). 

Bn relação ao princípio da causaliqade,Kant 

afÍ11na que o seu significado e aplicação se restrin

ge 'à relação ' dos fenômenos e sua conj ugação em e:\-pe-.. 
riências . . . 

O conceito de causa é encoiltrado "a priori" 

no intelecto, independente de qualquer .intuição. Es

se conceito é aplicacfo aos obj etos para determÍ11ação 

de sua catisa lidade . Através' dele é possível apreen -

der o motivo detcnnin:mte da .vontade. 

A detcn nin:1çCío d:l lei da caus:1lid~c1e se co-. -
loca élcima de todas as condições do mundo -sensível . 

Kant cit:l à .crítica de HLU1le ao seu conceito 

ae ra ::.ao pura . Pura IIlUllC : "é i mposs ível conhecer" a 
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p'riori" c como necessária a conexão existente entre 

uma cois:l e outra (ou entre Ull1:l detenlÚnaç.30 e outra 

em tudo diferente dela) desde que n50 seja tal liga

ção f acultada à nossa percepção" ( 7 , 94 ) • Assim, 

o conceito de Gltlsa resul ta o falso . Constitui uma ilu 

° são proveniente do costume de perceber certas coisas 

juntas , associadas . 

Kant denomina de 'cética a posição de Hume 

pois o empirismo foi colocado c\lmo, úníca fonte dos 

princípios em relação ao conhecimento da existência 

das coisas. 

A posição de Hume surgiu, segundo Kant, da 

crítica dos direitos da razão pura. Segundo ele, o 

conceito de causa contém a necessidade da conexão da 

existência de coisas diferentes. Esta nec~ssidade .é . 
. conhecida "a priori", não advêm -de uma conexão. A 

~xperiência forne~e o conhecimento da existência de 

uma coisa e, não, a necessidade de tal existência. 

-Na opinião de Kant, Hume julgou ilusório o 

c;oncei to de causa, por ter se resOtringido as coisas 

em si mesmo . 

Para Kant ·, o estudo do obj~to' como fenômenos 

l~va à necessidade de conex30 entre obj etos distin -

tos, um causa, outro efeito. Os objetos, como fenôme 

nos, devem estar ligados , necessariam~nte o, de algum 

modo a Lnna eÃ-periência. Esses fenômenos não podem ser 

separados 'pelo risco de incorrerem em contradição p~ 
I 

ra com a cone~ao que peonnite a eÃ-periência. -Assim, o 

conceito de causa pode ser demonstrado por sua real! 

dade obj etiva relacio.nada com os objetos Ela eÃ'J)criên 

ciao. O mesmo conce ito pode oser deduzido como "concci 

to a priori", tendo em vista a necessidade de cone -

xao que o mesmo contém. 

Kant distingue "causalidade psico.lógica" de 

"causalid:lde mecunic:l" . Na prjlllci ;a 'a ação se d5 por 

!TIeio de representações . Na segunda, por movimentos 

COll)?rais . 

. ,/ 
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o ~rincrpio da raz5d pura pr5tic3 6 o prin

cfpio ~a Glusalielade que, segundo Kari~, incorporado 

à essênd a· do homem se constitui no' princípio da rno

rahdacle·. J\ lei moral é o fundamento subjetivo da d~ 

tenninação, é o motor ela ação pois que influencia a 

vontade da pessoa. 

A idéia de causalidade pm:a Kailt existe " a 

priori" na razão, sendo aplicada à experiência, que 

a valida. ,. 

' . . 

( 
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2".3 - A Contribuição de ~bjne· de BinJn 

Os homens possuem ullla convicção espontânea 

conhecida por todos os psicólogos, de ser· mestres de 

.. suas ações, ~e poder produzi r os movimentos de seus 
. . 

membros ã sua vontade, e dirigir o curso de seu pen-
o " . 

sarnento, convicção que as "aç;ões voluntárias "são pro-

vocadas pelo sujeito, que é a causa . 

,,~ certo que a impressão de esforço contra 

urna resistência pode intel~ir na noção vulgar, inexa 

ta de poder ( de causa), mas ela permanece estranha ã 
sua noção. exata, que implica a necessidade. ( 13, 7 ) . 

. "A crença na causalidade do eu é uma ilusão a 

partir de" dois fenômenos: previsão do resultado an° -
. " 

tes de sua realização e presença de um sentimento de 

atividade. Esse sentimento de atividade se rel~lCiona 

com sensações orgânicas chamadas "sent~nento de,iner 

vação" que Michotte chama de "souvenir Kinestésico de 

movimentos anteriores". 

Alguns psicólogos af~nnam a existência de 

tnn sentimento especif~co de · atividade nas interven -

ções voluntárias, o que foi alvo de "comprovação exp~ 

rimental em trabalhos de Asch,Michotte e Prlhn, entre 

outros, assinala ~lichotte . 

Para ~!aine de Biran nos temos Wlla '~À-periên

cia" inten1a de nossa própria causalidade que é "fato .. 
primitivo" a partir do qual'toda a p~icol<?g~a e filo 

sofia se fund:imentam. Assim se eÀ-prcssa Biran: "nwna 

relação fundamentalmente simples, ou irre?utível a 

tennos mecânicos, ond·e a causa e o efci to, o suj ei to 

e o Illlmdo ativo, se acho.m unidos indivisivelmente no 

mesmo sentimento ou na Illesnn percepçãÇ> de esforço do 

qu:ll os lIIÚSCUJ os submetidos 3 vont3 (' S:lO qs prépri

os org~llüsmos . ~ dessa impressão "Cri gina1 de um es

forço que derivam tódas as idéias de f orça ou de cau 

S~l" (13, 9 ). 

" r' 

( 



• 

2l. 

As .sensações musculares estão ligadas aos mo 

vimcnt.os volwltários que tem o eu como causa. 

Bir[ln deixa bem claro que a noção de causa-
'. 

lidade está ligada , exclusivamente ao sentimento de 

atividade: 

'Vn être qui n'aurait jamais fait d'effort, 

n' aurai t. en effect, aucune idée d.e forçe, : ni par s.1:!. 

i te de .causa efficiente; ir v;errai t les mouvements se 

succéder, Wle bille, par exemple' trapper et chasser 

. devant elle Wle autre bi11e, saris concevoir ni pou -

voir apliquer a cette suite de mouvements, cette no

tion de cause efficiente Ol; force agissante',que nous 

croyons nécessaire pour que la série pui~se c~mmencer 
et se cOn.tinuer" ( 13, 10). 

A concepção de t-Ia."ine de Biran ilí.fluenciou 'os 

trabalhos de'Piaget sobre a genes e da. noção de caus~ 

lidade nas crianças. 

, 

( 
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i.4 - A Pos lc;?ío Atual da Ciêncià em ReI açüo à 
Causaliebc1e 

22, 

Os conceitos de detenninismo e de caus~!.lida 

',de sao discutidos pelos críticos. Mui tos deles os 

consideram sinônimos, não identificando nenhlITna dife 
, " 

rença e!ltre os conceitos. 'EI1tre eles encontramos 1'-'10-

ritz-Shlick, consider ando o ca'ráier simétrico na re

lação de cé)usali<.lade e nas sequênclas funcion ais do 

princípio de detenninismo. Shlick não aceita a dis -

tinção entre causalidade mecânica' e teleológica,pois 

em ambas o futuro detennina o presente e, 'ipsa , facto, 

o passado" numa relação de tipo ,simétrico. 

A colocação de Shlick é r e jeitada por mui -

tos metodolo~istas no que di z respe ito -as 
,~ , 

ClenClas 

biológicas, nas quais soment~ "o conceito de 'detenni

riismo apresenta condição de simetria. A, sua val~dade 

é aceita ,no donúnio das ciências naturais matemiíti -

cas, pois, aí, a noção de relação causal sempre sig

nific'a dependência funcional ou detenninação . 

Par~ Arth~r Pap , os conceitos . de determinis 

mo e Causalidade se diferenciam; Assinala que somen-
• 

te a noção de causalidade implica a idéia de modifi-

caça0, na medida em que UH evento causa outro. Por ou 

tro la,do, o conceito não se aplica a estado ou valo

res" de grandeza . "Em ger al , ainda sublinha Arthur Pap, ' , 
o conceito dc causa não se aplica quase nunc.a de mo

do a designar 'o conjlmto de todos as condiçõcs que 

produzem um acontecimento qualquer . .seu u~o, cfetiv~ 

mente, é r estritivo c'l imitado, pois que apenas um ~ 

vento é mencionadG como detcnninante causal de un ou 

t1'0, que se rcvela como seu efeito" (14 , 2 ). 

De acordo com a ~ . G . Penn\l a d~stins~o cntre 

os -dois concei tos se revela mclhor' quando as, llloclifi

caçoes já referidas sq relacionwll com ações hUJ\l::mas 

'/ 

( 
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que nos leva" também, à compreei1são da "impregnação 

~tropomórfica" evidc~ciada IH! ~oção de causa, o que 

nao ocor re com o princípio de determinismo . Ainda,na 

.relação de causalidade o efeito não detennina rever

sivelmente a causa, enquanto que na sequência fWlCio 

nal ou detel1ninada, na qual o conhecimento de qual -

quer dos eventos pel~üte o conhecimento dos que se 

produzirão depois e os que se produzirmn antes. 

2.4.1. A Obra de Mário Bunge 

Entre os autores contemporâneos que tratmn 

do problema ca causalidade, destacamos o ,epistemólo

go Mário Bunge. Este autor realiza um cuidadoso est.u 

do do assunto. 

Mário Bunge f01mula a ' seguinte ~ipótese: "la 

'causación no es una categoría de ' relaGión entre ide

as sino W1a categoría de conexión· y de,tenninación que 

corresponde a un rasgo real d~J mundo fáctico (in te..!:. 

no y externo) , de modo que ' tieJie ' índole ontológ~ca " 

, por más que como ~u3lquÍ€~r ~~~ra çategoria de esa ín

dole suscite probl~rnas gnoseo~ógico's" ( 2 , 18). 

Examinando o uso da palavra detenninação, o 

mesmo autor destaca três entre vários conceitos de 

signados p~ lo tenno ; os seguintes: 

1) - ode proprj ednde ou cm1acterística 

2) - o de conexão necessária 

3) - o de processo, segundo o qual o objeto chega 

ser ó que é, como adquirir suas propriedades. 

a 

Dentre esses sentidos, o que interessa a ci, 

ência é o de "conexão cons t ::mte ou uní, oco.. entre coi 

sas c aconteciml..' nt os ,' ou ent r e cs t 3dos ou qU3l id3des 

das coisas • . ass jm como entre ohjetos idea~s. 
Uma equação é cham .. 1du · determi nada quando 

( 

" 
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tCIil uma solt!ção única, como està: x-I = D. 

A dilataçi10 té11nica de ·tuna b:1rra metálica é 
expreSSJ pcla lei ClJ.Usal: "o calor provoca a dilata

ção dos metais". A E'Àl)ressâo matemática que indica 

essa relação, embora seja total determinada (consta!!. 

te e uníHka), não r evela conexão causal entre o a -

gente calefador e o efeito que este produz . 

. Na ciência a p~üavr'a determinação t em signi. 

. ficado restrito, significa mcilos q~e detenninação ca~ 

sal, pois, embora denote conexão constante e unívo

ca, não possui a conotação de produtividade, essenci 

aI segui1do M. Btmge. 
, 

Para o mesmo autor "Tudo o que falta para 

sustentar o detellninislllo ·em sentido geral ' é. admitir 

a seg~inte h~pótese: que os acontecimentos· ocorrem em 

uma ou mais fonnas definidas (deteIl1únadas) ,que tais 

formas de ,"devenir" não são arbitrárias, sim legais, e 

.que os process~s através dos quais todo objeto adqui. 

re suaS características e se desenvolvem a partir de 

c:ondições preexistentes" ( 2 ',25 ) ~ 

'Bunge coloc~ a' causação. como ~a entre lnUl-· 

. tas categorias de determinação. Ela ocorre quari2lo a 

detenninação se realiza de . fónlla' unívoca, ou inequí

voca, por condições extelnas. 

Os componentes necessários e 'suficientes p~ 

ra o cletel1ninismo geral como teoria ontológica são o 

princJpio genético ou princípio da produtividode que 

nada pode surgir do nada nem converter-se em nada , e 

no princípio da l egalidade, segwldo o qual nada acon 

tece de maneira incondicional nem completamente irre 

guIar, de modo arb i trario ou ilegal. . 

As vilrias posiçõe s teóricas' com r elação ao 

problema c<1usal são, ~eglU1 do 13 l:-U1ge : C<Íusnlismo ou p~ 

nai ti sI1lo, Selld C:lll~ ~lliSl11O ou hC'I1liai tismo e J\caus:11 is

mo Oll anJi tisl11o. 

( 
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, A teoria tradicional 'Ccausalismo) coloca a 

causação ("0:-:;0 ún:ica cl1tegoria de ,dctenninaç50. Assim. 

não há lei científica nem aplicaç50 possível que n50 

gire em torno da categoria.' de causação. Aristóteles 

iniciou a difusão desta crel)ça. 

A teoria racionalista" ainda na posição cau 

salista, "o princípio causal ê Unla necess:idade do-

pensrunento, 1@ princípió regulador a priori, c por 
- ' 

isso lITTI pressuposto, e não trnl rêsli,~ tad? da ciência " 

( 2 ,39). Aqui encontramos os seguidores de ' Leib -

niz "para os quais o princípio c<lusal não ê senão u

ma forma do princípio da razão suficiente" ( 2 ,39 ), 

assim como os iCantianos para os quais ° vínculo cau

,sal ê .sintético, pois pode ser verificado na eX'ller,i

ência sem ser derivado dela. ' 

Para Kant "todas ás mudanças se produzem de , 

acordo com a lei da conexão entre , causa e efeito. Po 

rém esta conexão ê "produto de uma faculdade sinteti 

ca da imaginação". O princípio causal, pois, nao e o 

resultado, ' sim um pressuposto da e:xperiência:cle tor 

na a eÀ--periência ' possível" "C i ',39 ) . 

Dentro da posiç~o semi'càusalista, temos a 

teoria eclética,- a teoria funcionalista ou interacio 

nista e o dete.llllinismo geral ,ou neodeterminismo. A 

primeira reconhece a validade 'da causação em certas 

áreas, mas não estabelece vínculos entre as diversas 
, , 

categorias. de detel1i1inação. Para a segunda: "ê uma 

pura abstração isolar veículos 's~mples e liúeares de' ' 

causa-efeito ,da interconexão ou interdependência ge

ral, que tem um caráter orgânico" ( 2 :40 -). 

O determinismo geral ou neode tenni'nismo pr~ 

posto por ~1. Btmge, "<.lfi nna a esse respeito que a cau 

-s<'I.~O é só-'urna entre-'as diversas categorias 'que in ... .. -. 
tervém nos IHocessos d .. rC3.lid~ldc.; segtmdo ela, o 
" princípio causal tcm 1U1I campo limitado de val:i bdc 

( 
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por ser .nada m~üs e nada me.nos· qúe t.nna aproximação de 

primeira ordem" C 2 , 41). 

A teoria empirista e a lndetenninista se .co 

locan na posição acausalista. "A teoria ~mpirista re 

duz a causaçao .a conjunção ~ÀLema ou sucessão de a

contecimentos ou, melhor dizc'ndo, a concomitância ou 

a sucessão temporal de . e)..-periênc:ias" ( 2 , 41). Admi, 

te a legalidade dos fenômenos, mas considera as leis 

somente como regras'do procediménto científico. 
. . . .' . 

Seguindo a teoria indeterTninista não existe 

qualquer vínculo legal entre acontecimentos .e quali

dades. Os acontecimentos ocorrem sem qualquer liga -

ção entre eles '. 

1'-'1. Bunge procede a lll11a analise da f ormulação 
. . . 

'aprese'ntada por Hl1l11e do princípio cat}sal, a . relação 

se-então-sempre , que expressa a ,causação em 

de conjunção constante,: 

Se C, então sempre E 

e o equivalente. 

teTrnos . 

Para todos os C, se se·' dá C, ' então se da E 

• Onde C e ' E servem vara representar diferen-

tes obj etos específicos, perten'céntes a classe~ defi, . . 
nidas. C e E representam tipos de acontecimentos in-

dividuais, esp,ecíficos, conc~etos. 

Esse tipo de fonnulação af,irma wn vínculo 

entre C e E assim como sua existência. 

No enunclado acima estão contidos os concei 

tos de condicional idade , assimetria ou sucessão· exis. 

tencial .e constância. Se não vejamos, "do ponto de 

vista ontológico os tennos: Se C enunciam' a (s) c.lau 

sula Cs)ou condição Cães) para a ocorrência' de E, em 

outras palavras, afirmmn que E h5 de ocorrer sempre 

~ocorra-. C" C 2 • 50). 

Cf 
Ainda, é n('ceS~:1rio, a e.xi?t ênc.i:l. prévia do e 

feito para que a causa. OCOlTa, embora nao se requci-

( 
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ra precedência no tempo. 

A constâncÜl ê colocada . por "sempre", que dá 
o cnr~ier de inv3rinbilidadc ' a r~lação, a conexao. 

EXUIl.inada esta foimulação, BW1gÇ apresenta 

críticas. A primeira é a dc ·.que não contém a univoci 

dade do yínculo causal , quando este a supoe, segundo 

o autor. Assim, "E é lUTIa função 'lmifol1l1e de C", 

"ã existência de E sucede (não necessariamente no 

tempo) em fOl1lla unívoca ou inequÍ)i.?ca a existência de 

C" ( 2.,48). 

Outra crítica diz respeito ao caráter gené

tico da relação causal não eÀ~resso na fónnula e pr~ 

sente na formulação propost'a por Bunge. ' 

A fOlTIulação da causação como conjunção c?n~ 

. tante é aceita . desd'e Hume pelos empiristas c~mo ex 
pressão cOTl·~ta do prlncípi.o caúsal. Reichenbach a 

finna "por uma lei causal o homem. de ciência entende 

uma relação da fonna se - então, 'como o agregado de 

que a mesma relação e válida, em todos os casos" 

( 2 , 55). ' .' 

A concepção da .caüsação como conjunção cons 

tante é rej ei tada por ~ge, po"is que eÀ~ressa " uma 

relação, não uma conexão. Cita o próprio HWlle: "Ao 

afil1lk'lr que 's~ C, ent~o E não se alude mais que a u

ma rGlação constante entre dois tennos, Wlla correla

çao invariáve l entre acontecimentos que estão "sol .. 

tos e' separados", "associados, porém não conectados" 

(2 56) . 

. A fonnul ação de Hume não e).."pressa . .o caráter 

de produti\'idade do vínculo causal porque ' causa e e

feito aparecem associados de maneira · r egula'r ,n50 co.!! 

tendo a idéia de pl~dl~50 do efeito pela causa, pois 

a &c'fic5ci:r da G1Usaç::io não era" accita· por estc autm"; 

,. A çrí tica dc' HUlI\e 5 noção de .cficncia da r c 

lação causa e efe ito, bJSe3Va- se na inexistênc ia dc 

( 
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coneXélo entre o passado e o futuro. Supõe que todo a 

cont ecÍf.1.e!'.to é U ii8. nova entidade sem vínculo com. as 

do passado, pois as impressões dos sentidos são mo -

menÚl11C ,lS e são únicos dados l evados em conta pelos 

enpiristas . 

Segundo BWlge , Hwne ao rejeitar a causaçao 

produtiva caía em c:Írculo vicioso pois, a afirmação 

de en,tidades novas não tend~ qualquer vínculo com as 

entidades passadas tInos conduziria ã ' conclusão ,de 

que ' o mWldo volta a criar-se a cada instante de aI -

gum modo misterIoso" C 2 , 57) 

Blmge propõ~ a seguinte fonnulação ' do prln-
~ . ClplO causal: . 

Se ocorre C, então Ce só então) E é sempre 

·produz'.ido por ele. , 

Ele··a considera a ' mais .adequada, pois . que , 

e:x-pressa a idéia da ca~saçao como lUna categoria de 

conexão genética. 

·Fmbora afi1l11e q caráter genético da relação 

causal BWlge não ident ifica causação com produção ,a-ª 

mitDldo-a, sim, çonn caso particular de produção. 

, 

... .... 

,. 

( 
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3. O COt\CEITO DE CAUSALIDADE NJ\ 

rrlSTEW)LOGI/\ GE\f:tlCA 

3.1 - A Contribuição de Pi;1get 

29. 

Piaget, em sua obra "La Causali té Physique 

Chcz 1 'Enfnnt" , 1927, examina o problema da -causali

dadc' tal como sc aprcsenta na criança .. 

Segundo o autor ,_ o des'envolvimento intelec

tual se processa por estágios . Em cada estágio a in

teligência compreende a "realid3de exterior-" indepe~ 

. dente do suj ei to pcnsante. "Realidade exterior" aqui r , . 
se refere -à realidade tal como se apresenta em cada 

estado de evolução mental. 

-A iJ,1teligência e a atividade da criança sao 

produtos da vida orgânica: interesses, movimentos, i 
- - --

- mitação, assimilação etc. A rélação da inteligência 
, 

das coisas é wn elos aspectos da relação do organismo 

com o meio. 

Piaget con~ara _ a evolução da criança ao de-
-

senvolvimento da rcflexão científica, as leis psico-

lógicas se tnmsformam em cpistemológicas.- A eii_min~ 

ção do realismo, do substancialismo, do dinamismo,do 

progresso do relativismo apllrecem tanto n~ evolução 

do pensamento dà criança quanto na evolução do pens~ 

mento científico. 
"-

Os estágios primitivos do desenvolvimento in . 

fantil são anteri ores ã linguagem, o que impede uma 

análise direta destes . O cs tudo da evolução mental 

dc 3 a 11 anos Piaget' considera como suficiente para 

o conhccimento do.processo , - não d:mdo valor excepcl~ 

nal aos cst5gios ori ginais . , 
A evo] llIJ ío da noçilo de rcalicbdc na r L1i1ç a 

. . 
parece ser di rigicb por três processos complelllcnta -

rcs. Assim, .o pE'nS3JlIGnto in[;mtil v::li primeiro elo rc 
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alismo 
~ ~ . 
<l objetividade, segundo do realismo a reCJpr~ 

c·id~lde e tC'l'ceirQ do realismo· ã rc-latividrldc . Defi -

nindo os t enHoS, temos a objethitbdc~ atitude de sa 

ber distinguir o que pertence no eu- e o que faz pa.!:. 

te da real ü1ade exterior. A recip1'ocidade consiste na · 

atribuição de valor igual ao ponto de vista dos ou

tros e as seus próprios, desde que haja percepção de 

correspondência entre este.s pontos. de vista~ Recipro 

cidaçle se refere a conceber -cadn objeto ou cada cara: 

terística como somente existente e~. fUnção dos ou 

tros obj etos ou características, ou como existindo em 

função do ponto de vista do sujeito percebedor. 

O realismo correspondem ao contrário das 

três atitudes mencionadas: obj etividade, 'recip'rocida . 
de e relativismo. Há realismo de 19 , 29 e 39 gênero. 

No do 19 genero, o "sujeito atribui .à realidade exte . 
rior dos objetos ou ã características · que são ne fa-

to, subj etivas" C1S, 274). No do 29 gênero, o súj eito 

considera seu ponto de vista como absoluto.No de 39 

gênero, ó sujeito acredita na existência de lDn obje~ 

to ou característica em si · próprio~qué,pelo contrâ -

rio, depende de outros ~bjetos ou caracteristicas ou, 

ainda, da perspectiva de urna percepção: 

Em prÍlneiro lugar. como assinalamos acima 

a criança coloca o conteúdo da consciência e do mun

do exterior, num mesmo plano. Observa-se a não evolu 

ção da noç.ão de realidade, uma espécie de"corte" pr~ 

gressivo desta consciência "protoplasmâtica" como de , 
nomina Piaget '. em dois universos complementares , um 

objetivo e outro subjetivo. 

Assim, os es~5.gios pnmltlv·os ,. o ·pensamento 

da criança não ê percebido como e:q)eriênci::l interna, 

distint::l do mundo' fí s ico. Nesse estágio. segundo ~!. 

H. Dclacroix, cita Pinget, o signo "adere" no signi 

ficado. 

O IllLUldo exter:ior se mostra oposto no interi 

ar por tUIl rl:oces ~o ele ·diferencj nçJo progressjva . Du-

.~ 

( 
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rante esse processo, 'a conccpç<.lo da natureza dos ob

jetos se modifica em consequencia de ,um deslocamento 

de valóres. 
" 

Segundo Pi;:Jget, a cada grau de dissociação 

no referido processo, os dois tennos: eu e mundo, e-

' voluem no se~tido de m:lior oposição, "mais jamais il 

ne sont, pend3J1t I' enfance pas plu,s que , chez I' adul

te( •.. ), entierement sépar'és,". ( 15,277). A objetiv,i 

dade completa não ocorre, pois ~1a, concepção da natu

reza permanecem "aderências" de 'partes da eÀ"periên -

cia interna nas coisas. 

Una das fonuas de adeTência consiste na no-

ção de força, "as coisas fazem esforço e,seus pode - ( 

res implicam uma energia interna e substancial, aná~ 

ga ã nossa força muscular em si mesma" . (15,278). 

'A ctiança parece, primeiro, çonferir força 

a todos os corpos e se descob~e, depois, como ,causa 

de sua própria força. Esta parece progressivameT).te r~ 

tirada das coisas para o "eu". 

Para Piaget "a idéia de força ... é o resul

tado de uma experiência ' interpa, mas não de uma exp~ 

riência sentida, facilmente como interna" ( 15,.144). 

Segundo t-'!ichotte a característica mais im -
• 

portante da posição de Piáget é a noção de causalid~ 

de na criança ligada ã "eficácia", sentimçntó de uma 

ligação entre o desejo e o resultado obtido" ( 13 

lO' ). , 
Sua posição é influenciada pela Qbra de ~!ai 

ne de Biran, como o próprio autor assinala, mas di -

verge dela como veremos no decorrer desse trabalho: 

"U semble indiscutable que la notion de 

force doive son existence ã l' c.:-q)criénce in terne . Ce 

la Teste la grand mérj te de bine de ]?irlln d' avoir 

soul igné cette origine" ( l5,lclO). 

Assim ; é a partiT ' cle sens:.tç6es de jncrv;1ç50, 

caracterIsticas de n05SOS esforços musclll;:J rcs,qlle ad 

, ,-' 
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vem a noção ,de força 'nos movimentos das coisas, no 

ponto de vista de Biran. 

Para Piaget, a partir do conhecimento do 

realismo jnr~mtil o processo é ~nverso, a criança con 

segue força em todos os co~)os e, finalmente, se de~ 

" cobre como sendo causa de sua' própria força. Assim 

"mais o sentimento do eu se desenv.olve na criança e 

mais, a noção de força diminui em extens'ão" ( 15,143). 

Essa conclusão é contrária ã co.nc~pção de r-Iaine de Bl 
. . 

ran, "pour l'ordre de la perspective naturelle 1e 

"fait primitif" est un fait dérivé" ( 15,143). 

A força é primariamente localizada nas coi

sas, segw1do Piaget , não sendo, pois, urna realidade 

da~ para intuição direta. 

A realidade é assimilada por esquemas moto

res do organismo sem interferência da, consciência, ' e 

a "assimilação não é uma indução .. '. ê uma expressão 
, . 
da continuidade completa que liga bio10gicament~ o 

organisJi10 a seu meio. Ela é anterior ã toda distin 

çao entre o mundo exterior e o eu". (15,145) 

Um dos esquemas passíveis de assimilação 

a noçao de força, assinala Piaget. 

-e 

A nosso propósito, um exame detalhado dos 

demais esquemas de assimilação se ,faz desnecessário, 

pois, que i12íO s~ ligam diretamente ao assw1tó propo~ 

to, ou seja, a noção de causalidade, que segundo Pia 

get se apJ:.esenta de v5rias formas na inf511cia , num 

desenvolvimento mui to seme ll\ante ao da noção de rea

lidade. E'\atamente 17 tipos de ligação causal são i

dentificados pelo autor, como se segue : 

1) - Causalidade Psicológica ou da l-!otivação: a cau

sa das coisas é lU~ motivo psicológico. Também chama

da pré-C:lUsalid::lde. 

2) - C::lusalidadc Fjnal: as coisas são ~crccbidas em 

fW1Ção de Slln finalidade . 

, r' 

( 
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~) - C:111sa Udade FCJ1?TTlenal:. do'is fatos ocorrendo con 

jlmtamC'ntc, com cOlltiguidade no espaço c no tempo', a 

present~n relação de causaljdade. 

4) -U r.ação de Particip8ção: duás coisas que têm en 

tre el:1s relaç,ões de s emelhança, ou de afinidade em 

geral, "são concebidas como tendo em COmLDll qualquer 

coisa , o que lhes pel1ni te agir ã distância, lU1l3 so -

bre a outra, ou, mais precisamel!t<:, são consideradas 

como uma sendo fonte de emanação tia outra" : ,~ 

5) - Causalidade Mágica : os gestos, pensamentos, ob-

jetos que manipula , ~ão cheios de eficácia . através 

da participação entre gestos e coisas, P9r exemplo. ( 

6) - Causalidade r.!01'al: . a existência ge movimentos , 

características , se' explica po;' sua necessid~de, ' 'uma 

I?-ecessidade ~oral. Por exeI;1plo: 'a nai te ' existe para 

. que os homens dUTIllam. . 

7) - Causalidade Artificialista : os eventos ou oQje

tos s,ão produto de uma àtividade hlunana fabricadora. 

8) - Causalidade Anünista : .. "a existência de lIDla ca -

racterística ou de unta forma é explicada por uma ten 
, -

dência biológic~ int erna ; ao mesmo tempo, consciên -

cia e vida" .( 15 ,96 ). Os astros vivem, por isso 

andam etc. As coisas possuem um motpr interno. 

9) - Causal idade Dinâmica: e l iminando a an :iJnisma ,re~ 

ta nas coi·sas forças capazes de e},:plicar sua ativida 

de e movimentos . . A força se 'id~ntifica com 6 pr6prio' 

objeto. 

10)- Reaç?io CirclUldante: é a primeira expli~ação fí

sica da criança, As outras fOl111as de causal.idade °n

volvem 1lI0ti\'OS , intenções etc . J\gora, ap:1rece a ne-
--~"- . . ~ 

cessid ~lde ele precisar ,a cau :1 dos fenõmel1os , necess i 

rlnde de continuidadc etde conta~o: 

11)- Caus:ll i dadc ~lccâJü ca: c)q)}jcaçilo por contato e 
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trans fcrêllCi.1 dc movimcntos . J\p:irece aos 7/8 anos. 

Surge com a eliminaç50 do din~lInísmo. 

16) - C8l!salitlade por Ger3ção: a criança começa a con 

sideral' os corpos como nascidos tms dos outros, de -

pois que de ixa de concebê-los como fabricados pelo 

homem. 

13) - ~tificação Substancicll: os corpos deixam de 

considerados como seres viventes. Qcorre aos 8/10 a- ,~ 

nos. 

14)- Esquem3s de Condensação e Rar efação: "ainsi la 

matiere des corps est plus ou mains cóndensêe et ra- ( 

refée". Observa-se una evolução da noção 'de peso. 

15)- Composição Atornística: "do mo:nento e!ll que os 

corpos· r esult3ll1 da condensaç5.o ou da rarefação de 

substâncias originais, eles serão concebidos como com , 
postos de partícu13s mais ou menos juntas ou separa-

das". 

16) - F.àJ?licação Espacial: envolvéndo noções de per~ 

pectiva, altura. Como na eÀ-plicação do nível da água 

após a imersão de sólidos . . 

17)- Ex})} icação por IRdução LÓQca:. exemplo dos va -

sos COl1lwlÍcéUltes: .0 nível da ~gua é igu31 nos dois 

vasos. o que é eÀ-plicado pela crümçn pela possibili 

dade (13 água ir m ml sentido (13 mesma fOTIlln que no o~ 
, 

tro, explicéUldo-se, assim, Q equilíbrio fin31 apre 

sentado . 

. Note-se, que a causalid3de fenomenal ou fe

nomenista; um dos tipos de expliC::lÇão C3US~1l observa 

das na criança , é identifiGld:l por pjaget, à causali 
~ 

dade encontr3da nos pl'j mi tÍ\ os e, por )3runschvicg , a 

caus3lidade t31 qll~ll c mo c :pr nli <l por Illune . 

Nela, :J crj~lIlç~) eÀl)}jca os acontccjmentos a 

partir de " resultlldos bru to~; da observ'lç Zio". Domi m 
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a fide] il1<ldé do fato ('IH detrlinento da coerência lógi 
~-

ca . 

l}.J mane ira geral, seglmdo Piaget, " o ponto 

de partid~l da causalidade é uma ' indiferenciação en -

tre a experiência inte1118 e ' a expeTiência externa: o 

mundo se e:x-plica em fLmção do "cu" ( 15 , 150). 
-Assim, podcmos di zer que o eu e ' ~xplicado 

em função da e:X'}Jcriência externa? j â que o mundo é 
explicado em fWIÇão do eu. _ , ' ~ 

Piaget refuta a tese de Birru1, segundo a 

qual há um descobrimento da causalidade interna e 

. transferência desta para as coisas. "A causalidade re 

sulta de relações entre organismo e as cClis~s; ante

ri o 11nent e' ã consciência do eu". v (15 ,150 ). 

SegtU1do o autor : "Se há na causalidade a com 

provaçao de wna estrutura que escapa à e:Xl'l icação em 

, plr1sta, é necess~rio, então, reconhecer que esta es 

trutura é plástica e nos conduz , de novo, fi hip6tese 

de wna assimilação das coisas ao organismo, assimila 

ção tal que as coisas modificam o' orgânismo e o org~ 

nismo adapta, de voi ta, as coisas fi sua estrutura pró 

pria". 
-Para Piaget, as operaçoes e a causalidade 

têm estreita relação, pois essa última mostra como 

os objetos agem, uns com os outros e sobre ' o" sujeito,e 

o_real é co~)reendido nas constlllções lógico-matemáti 

cas do suj-eito. , 
A causalid~de, assim como as transfol1l1ações 

operatórias, apresenUu LDIl aspecto de produção e ou

tro de conservação . ~ de produção está ligado ã ex -

plicação de wn acont.edmcnto através de transforma -

çoes que o produziram. O de con5er\'açao ,a como o e -

vento atual mantém aspectos trtU1smi tidos cio estado 1 

nidal. 

"D 'une m.:m~cre généralc il scmble incontes 

table que lcs probl CI1'I('S de la caus~l1i tê physj que ont 

( 
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fréqucmcnt été l'occasion d'inventjons mathématiques 

par une sorte, non pas de copie uu r~el, mais de re

constructÍon opératoire d'W1 phénomEne dont la co 

maissDnce á été préalablement imposée par l'expérie!!. 

ce" ( 1 5, 28 ). 

A,idéia de eficácia é relacionada a causali 

dade na obra de Piaget fica claramente ~xpressa qu~ 

do o autor afÍl1TIél que esta ~e apresenta em todas as 

açõe·s sensório-motoras em seus mecanismos psicofisio 

lógicos e nos resultados sobre 'os' 'objetos. 

,Piaget aponta dois dados ftmdamentais nos 

problemas do conhecimento físico e, assim, nas rela-

ções entre as operações do sujeito e a causalidade ( , 

dos objetos. O primeiro deles é ,que a ,interpretação 

de wna e:\.-periência necessita do emprego de instrume!!. 

tos de assimilação, ou seja, ,a utilização de estrutu 

, 'ras ' operatórias. O segundo dado essencial sao ?S co

nexões causais, que se baseiam, em parte, de infonna 

ções obtidas por abstrações simples. Essas conexões 

ultrapassam, segundo Piaget, o donúnio dos observá -

veis" O autor cita o e:>--perime!lto de Michotte ,em que 

se observa causalidade perceptiva, em que se v~"qua.!. 

uer coisa"a passé" do objeto A (agellte) ao objeto B 

(paciente) e não se percebe algo passar de un a ou -

tro. 

Piaget denomina "abstrações tefletidoras"em 

que' a informação é obtida através das ações ou oper~ .. 
ções do ' sujeito, não dos objetos. COIllO ocorre na muI 

tiplicação, urna abstração da adição', já que adição de 

adições, por exemplo. 

A construção' das operaçocs depende de abs -

trações refleticloras , mais e 1ll3is complexas. 

O esqucmatismo das ações , di~ Piaget, é ex

presso nas fWlções COliJO y.. é igual a f ~x). '. 
A fonte COIllLDlI d3S operaçõcs e da causalida

de nós encontr::unos nas fW1ÇÕCS e 113S açoes . 

. ~ 
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Nas funções, chegnIDos ns varinçõcs de seus 

tenllOs éltravés de abstTaçõ~s' simI-)l<?s, que . depen~em 
da "atividade coordenlldora do sujeito", pois quc en

volye r clações , que expressam , em si mcsmas, a idéia 

d~ dependência. A abstração refle'tidora intervém nos 

elem2ntos rel acionnis e se j'cve]a necessária, assim c~ 

mo em toda estlutura aplicada aQ real, a fim de des

cobrir qua~qucr r cgularidade. 

Piaget assinala que supondo que uma forma 

de de!~endência encontrada no reá!" tenha a mesma for

ma que 'uma dependência ligada às atividades do sujeJ: 

to~ "ela terá que ul~rapassar a simples legalidade e 
~ 

adquirir uma cert:l necessidade para um processo ana- ( 

logo ã "atribuição". 

Conhecemos os fatos e, leis onde buscamos, .ex 
. ' -

. plicações, pevr abstrações simpl~s. Já a . conexão cau-

. sal, pôr sua natureza mesma, que ultrapassa o domí -

nio dos observáveis, depende de abstrações refletido' 
' . -

ras, Essas operações, p<?r outro lado, são atribuídas 

. ao real. Assim, os objetos colaboram na constituição 

das operações que estão se desenvolvendo ou enrique

cem as estruturas já exi'stentes, .obscrya Pü:get. 

A estimulação dd fOllnação das estruturas o

peratórias e a multiplicação dos "morfismos" dessas 

estruturas atr'avés de ' atrihuições, ~e devem ã causa

lidade. "En un mot, la causalité constituent les é -
changes des opérations du sujet avec le rêel et ce , 
n'est donc pas SffilS raisonslqu~il est difficile . de 

faire le départ, en chnque eÀ~liéation causale partJ: 

culicre , des Dpports dédutifs du sujct· et CCll"X qtU 

émanent de cette SOl'te de construction dédutive ima

nente qu'est l a pToduction causale" ( 20 ~13l ). 

Seglmdo Piaget, um d s resultados de sua n

nálise do prohlema da t ausa l idatlc , r cvel lJ -<1 dis tint :l " . ' . tia l egnlidade . A legal~dnde ~e relacioinl com as Teg~ 

larhbdes obserV~ld n $ nns mani pulaçõe? dos objetos 
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se enql1~c1ra no domínio das relações observáveis , ao 

. passe quc ns concxocs causa'is o uI trnp3ssa. Também , 
, . 

a legalid~cJe comporta relaç.ões gçrais e a causalida-

de em'ol\'c ns re]3çôes necess5rjas . , Por outro lado, 

lUlla lei, mesmo geral, se apresenta isolada, enquanto 

que sua e).1Jlic~ção causal c0mporta várias relações 

coordenadas em um sistema e só este sistema é fonte 

de necessidade" ( 20 , '131). 

Encontrarro~ tr~s cáracterí:ticas na causali 

dade, em Piaget, sendo a primeira· Çl. de, ultrapassar o ,/ 

observável, a segt.mda, a implicação de necessidade e 

a terceira, a sua constituição cm sistemas. 

Assinala Piaget que a legalidade e a causa

lidade sao dois momentos na elaboração dé todo o co

,nhecimento físico, pois que o suj ei to, não se detém , , 

, . ' 
, no aspecto' l~gal das relaçQes, procurando nelas ~x -

,plicações. "H est même probable que, eles 'le départ 

, c 'est la recherche de la causalité qui fonctomelle ...: , 
~~ . . 

ment entr:U1e la consti tution des lois ã ti tre de con 
, ' 

ditio,ns prélahle ã la dêterminations des causes" 

( 20 ,133) • 

, Corno segundo resul tado ~as , pesquisas de Pia' 

g'et está a ' interpretação.da causalidade corno e~trutu 

Tas operatórias 'atribuídas aos objetos. 

Importante assinalar que, para o autor, a 

causalidade sempre implica lD11 sisteina de transfonna

ções, não se r eduzindo a wna, relação simples de cau:'" 

sa e efeit'o suposta pelo senso comum. Pois,mesrno nos 
t 

casos em que aparece essa relação, ela se 

mml sistema dedutivo. 

encontra' 

Esse sistema dedutivo nao consiste jogo si

logístico, assinala Piaget, e, sim, nWlla ' composlçao 

de opcraçõcs 3plicaebs por meio dc pro 'cdjmcntos gc

----r;-is de coorden~lç50 c .de transfon1l3çõcs operatóri~s~ 
c' Segundo Pi~get, "as op'cr:lçõcs' consti tucm 

por assim di zcr , llllU causalidade apl,ic5vcl às fonHas 

( 
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extra-temporais e a causalidade física lDn sjstema de 

. operaçoes efetuadas pelos obJetos ' n1..'1teriais" ( . 20 , 

137). A fonte das operações se · localiza nas regula 

ções oTgênicas c o organiSI)lO é lDTI obj eto físico sub

metido à \. nusalidade, o que nos pEmnitiri:a conhecer o 

conj unto de C<l1,.ISaS e efei tos através da interpreta -

ção de nosso próprio organismo, não fosse esse conhe 

cimento )~la is que ·um ref~exo e, sim, lDTIa atividade 

que depende de elaboração. Esse conhecimento se faz 

através de ações, que Piaget coloca como fonnas sup~ ." 

riores'de troca entre oTganismo c os objetos do mun-

do externo. A ação é base dos processos causais do 

organismo e do . meio. ( 
, 

Piaget conclui: si la structuration cogniti: 

·ve débute ainsi ã la périphéri~ de I' organisme ,c' est 
. . ."-

. ã-dir~ au moyen des actions et ~vec prises de consci: 

ence dépendant de l'étundue de leurs rég~ages,oJll co~ 
. . 

prend alor. la solidarité des progrés (ou de leurs' 

rétard) dans la double direction de la conquête . du 

réel, avec la causalité, et du ~éveloppement des ré

gulations ou réglases et de.s operations, c' est-ã-di

Te des coordina tions inten1es du .suj et" . 

.. 
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·lo O PROBLD t\ ' D:\ C:\US:\LID,\DE ~/\ . 

PS1COLOGIA 

4.1 - A Callsnlidade ]X1Tél a Escol;! d;! Gestalt 

4.1.1 - A PosiçÃo de Koffka 

., 

A conduta, paTa a escola gestáltica, é de -

terrninac1a pelas propriedades do campo psicofísico to 

tal, especificando, pela estrutura dinâmica do eu e ( 

de seu âmbito psicofísico, observados na' vida diária. 

A conduta ê o aspect.o mental do eu, trans -

cendendo o fenomenal. O eu ê um subsistema dentro do . . 

sistema do campo. "O estudo da ação como conduta ê 
. precisamente, o estudo do processo contínuo para e -

quilibrar o subsistema do eu no campo total ... " (10, 

389) " 

Aqui, faz-se necessária a colocação, em ter 

. mos gerais, do conceito de eu na . Escola de Gestalt . 

. De acordo ·com a visão gestal tista, as leis que 'regem 

a organizaçaõ do espaço são as mcsn~as encontradas na 

regulação do eu, como wn sistém~1. Entre as caracte -

rísticas próprias desse sistema , 'temos a estabilida 

de, que se relaciona ã direção ,em que se move o eu , 

a pennanência ''mental'' e a 'i0ntinuidade, que garan .

tem a persistência do eu através do tempo, sua iden

tidade. 

Encarando o eu tal como se apresenta num 

tempo detenúinado, KoffKa estabelece seus limi tcs co 

mo variáveis. Segundo cle, \ ;irios subsistemas fOllllanl 

o cu, c1 ~1Jldo -lhe , as,ill~, lmlcaráter dc ·complexidac1e . 

A descriç~o do c31'5tcr complexo elo cu é encc5ntrado em 

• I 



41-

Le\dn (J 9~6), assinala Koffb, cujo fWldmncnto empÍ- . 

rico se l1asc-ia nos fatos da vjdq mental no ~lomínio da 

açé'lo. 

Dentro do estudo de Koffka sobre a nçao en

contréUllOS a abordagem da causalidade. Assim, buscan

do as CélUSJ.S da ação, o autor, rejeitando a explica

ção cO!11portarnent i sta em tennos de estímulo-resposta, 

encontram . expli cação l!as t ,ensões existent.es dentro 

do sistein8 do eu. O ato de escrever uma carta, exe)ll-

. plific~, é detel1ninado por "forças" que desaparecem 

com o ato de escrever, por tensões que se vão descar 

regando com meu ato. Estas tensões dentro do sistema 

do eu e a ação aparece como o meio de de~carga des - ( 

sas tensões" (Koffka" la, 391). 

Koffka, fu ndélJneritando sua propos.ição acerca 

da existênc iá de tensões no eu quando da realização 

de uma açao, cita os experimentos de Zeigarnik. Es -

ses estudos, amplamente conhec idos agora., tratam da 

recordação de tarefas compleV.ls e incompletas. De a 

cordo' com os resul tndos obtidos, tIDla tarefa concluí 

• da pode ser identificada com um todo fechado,com su 

as características de organização e estabilidade 

. Assim, da tendência nesse f echJ.J.11ento, derivam as 

tensões. Essas tensões corresponder'iam ã intenção de 

lUTIa pes?o:l reali zar Wl13 tarefa. 

O processo de descnrga das funções do eu é, 
então, a a~,ão. A maneira pela qual o eu atinge seu 

obj eti vo, Koffka denomina "o executivo", que compre'

ende, assim , todas as maneiras em que a açao pode de,.:: 

carregar. as tensões ou contribuir para que essa des

cargo se efetue. Definindo-o, temos "o executivo é o 

poder que t em o CJ.mpo psicofl sico de inici81' e regu

lar os lllov imentos do corpo"(l , 401) . 

C~be 3ssi n;1131' que, p:HJ. o autoi' , nC'IIl toda 

c1esG.l rgil de tensão é :lÇ30, como no G1SO da organiza-

.. 
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çao sensorial. 

Kof.fka aponta diferentes caso'S de con

trole do executivo, nos ql1~11 s a GlUSa da tensão está 

no me :io ~unbien t e (campo sensório), no próprio cu, ou 

entre o cu e wn obj eto do C:1JlIpo. E\:emp1 j fica o pri -

meiro caso com a acomodação, cuja tens~o se localiza 

exclusivamente no campo sensório. O sC'gwldo, com a a 

ção de escrever LUKI carta, onde a tensão se ac11.:1 den 
. . 

tro do sistema do eu. O terceiro com a percepçno de 

um perigo, no qual a tensão surge entre o eu e um ob 

jeto do campo. 

Em todos esses casos há suficiente evidên -

cia, afinna lCo.ffka de que o "executivo" se · encontra ( 

inteiramente sobre o 'controle do eu. 

A ação parece, por outro lado, det.enninada 

pelo caráter ,.de "demanda" dos oqj etos, càmo · enc0ntr~ 

mos na teoria de Lewin (1926). Dada a satisfação de 

uma necessidade, o caráter de demanda desaparece . 1\.5 

sim ocorre com .os alimentos, após uma.pessoa.ter sa

ciado sua fome. 

Essa mudança no caráter de "demanda" dos ob 

jetos ê de relevante. import5ricia segun?o assinala Le 

. \Vin, pois que, a 'partir dela há una mcxlificaçã~ · no 

TIlWldo da pessoa, porque: "as COIsas que nos er~l1n in

diferentes se fa zeill atrativas e imporumtes, as repl~ 

sivas podem tornar-se indiferentes, as atrati\<Is, re 

pulsivas, e assim sucessiva.mente" (10,404) • .. 
Koffka assinala que, dado tun obj eto atraen-

te', temos forças no c~npo, que partem do objeto e 

"tendem .a encurtar a distância entre ele e o eu" (10, 

413). 

No caso de objetos repulsivos essas forças. 

provenientes do ohj eto. têm efeito cont r ário. i s to é, 
aUllcntar a dist;i l1c i3 C'ntre o eu e o objeto. 
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QU<1ndo se t1'<1t3 'de objetos indifbre~ltes, t~ 

mos a ausênc i a ue press;lO por par-te do obj eto, sobre 

o eu. 

Segw1do Koffka as coisas no âmbito de nossa 

concluta, nos infOllTIOm sobre "o que fazer" com elas , 

de acordo com as forças existentes. Esse tipo de in

fOTIn<1ção é básico no processo de conduta adaptada 

tal como se apresenta para o ,-autor. 

r\o estudo do processo de ~onduta adaptada , 
, - , 

Koffka parte da reflexão acerca de fenômenos tais co 

mo a conduta de fuga a um objeto que vem em nossa di 

reção. O autor conclui, inicia1nlente que "em condi -

ções nOllTIais, certas produções no campo da 'conduta só 

poderão suceder através das produções corresponden

tes no â'11hito geográfico" (10,431) . 
• 

O autor refuta a f0l111Uláção da teoria estí-

mulo-respos'ta, considerando-a inadequada na ex-plica

çao nas relações "ego-objetais". 

A eX"Pl'icação de Koffka para uina conduta adélE 
-tada e fOllTIu1ada em termos de campo. Segundo ele, um 

objeto que se move em determinada direção cria tnná 

. força poderosa no cainpo, a qual atinge ~ principalme~ 

te, o eu. 

O autor cit3 os experimentos clássicos de 

Mle1'theimer (1912) sobre o movimento de objetos. Es

tes eÀ-pe1'imentos provam que um .objeto em movimento ~ 

xerce uma 'Certa força sobre outros objetos do campo, 
I 

próximos ã traj etór:i a do movimento. 

Trat3J1do o eu como um objeto do campo,Koff

ka admite a possibilidade de influência direta de lrnl 

objet.o que se move sobre ele. Essa inf1uência não re 

quer qU31qucr e:\1)eri ênc i3 e, sim, da direção e da j n 

tel1sieb de do mo\'il ~('nto. 

Definindo f orça, 'temos : "WIU [orça- é LUIl.:l 

magnitulc ve torial,. que r uizer, tem direção"ClO,1\34). 

( 



" 

. 
, 

44. 

Sobre a 'atu:1ção das forças I?o eu, temos: "a 

mudelJ1 :l na relação obj eto-eu dentro. do CélmpO de con

duta é }J1'o\:ocada aqui por uma TIl Idança na relação ob

jeto-organismo dentro do C<.1mpo geográfico', e esta lll!:!. 
, dança não é direta, o organismo não ê empurrado ou 

arrastado como lml todo, como por uma, raj ada de vento, 

sim que deve efetuar a mudança por uma 'inervação de 

certas partes de sua muscu1atura 'o que determina o 
'. . ,."" 

movimento dos membros" (10,435): Para isso, é neces-

sário supor uma comunicação da tensão com os centros 

motores do cêrebro ou com trnl:l parte inferior do sis-

tema nervoso, assinala Koffka. Os movimentos a,ssim e ( , 

fetuad05 são movimentos adaptados. 

Assim, de acordo com a posição gestaltista, 

os movimento~ corporais do organismo são regulados p~ 

tas forças do campo total, seg1..mdo afirma Koffka. 

A adequação da conduta depende: pois d~ na

tureza das forças diretrizes e da relação entre o am 

bito geográfico e condutaL 

Enc'ontramo~ em Koffk~ que"a organização do 

mundo conduta1 depende da distribuição,dos estímulos 

próximos" (10,439) e, por isso das l,>ropriedades dos 

estímulos distantes correspondentes. 

O autor distingue entre objeto geográfico e 

objeto conduta1: O objeto conduta 1 é o objeto geogr~ 

fico tal como percebido, sofrendo assim, influência .. 
das forças de organizaç5o de C::lJnpo psicof~si.co. 

Os estJl1\ulos distantes, segundo Koffka, po~ 

suem propriedades temporais. "Assim, o movimento de 

lDTI objeto real repl'Odll Z, na maioria dos casos, o mo

vimento ele um objeto de conduta", Esse conhecimento 

baseia-se na existência de um process~ psicofísico 

similar ao real. 

As GIUSaS dos fatos do mundo geog1'5fico sao 
diversas das, causas 'dos f;1l0.s no mundo ela conduta ,as 
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sin:ll~ o ~utor. ' O fator no ,mundo condu tal se deve a 

forças internas de organlwç"lo . 

Ao relatar uin fenômeno observado no qual u-

ma bola atinge outra que estav~ ' par<lc13 e se move, en 

, tão, o observador ingênuo, assinala Koffka, diz ver 

Wlla bola empurrando outra, traJls1ni tindo a ela sua 

força. Assim, fala de um processo de caÚsação. 

Na concepção de I-1wne essa visão não ocorre, 

em realidade . Segtmdo ele, não hi, .. no mundo físico 

condições de estímulo capazes de provocar a percep -

ção de força, transferência de movimento . 

Koffka rejeita a posição ele !-lume que foi,s~ 

gllildo eJ.e, a base de todo o pensamento pósi ti\;ista a 

tacado de' fonna veemente pela Escola da Gestalt. 

O autor afinna: "sem dúvida, o movimento de 

conduta é o resultado de processos de campo, quer di 

, zer, processos que ocorrem delltro do cérebro,que não 

necessi~am em absoluto ser reproduzidos' por C01-pOS 

realn~ente em mov imentos "(~ 0,442) . 

De acordo com o ponto de vista positivista, 

, a percepçao do movimento teria de ser negada, o que 

contr~ria nossa experiência . 

Koffka assinala que a visão do movimento se 

dg mesmo na ausência de estímulos especiais . ,Acres -

centa, ainda, que nossa conduta possui inúm~ras pro

priedades para as quais não existe nenhuma estimula 

çao local bpropriada. 

Assim como admite o 1Il0vim~nto no ' domínio de 

nossa e:>..-periência , Koffka aclmi te também a causalida

de . 

A partir da hipótese de que o mundo condu -
tal e ínelice d~ 

~ _. 
causalida-lDll geograilco temos que a 

de de conduta dc\'(~ ex) "til' ela mesma fOlllKl que a gco-. 
gr5fica. Esta causaliclade de condu.ta po le ser a base 

da compreensao do mWlclo real . 

( 
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Koffka aJinna que 'ao mmdo da conduta, ou 

psicofísico, corresponde o problema. cognoscitivo da 

cnusalilbdé . \'01 talldo ao exeli1plo das duas bolas de 

bilh:n, lls0do por I I LUlI C , critica o car5ter ' de não-ne-

, cessid ~ld 0. da relação causal tal como fonnulada pelo 

filósofo. Assim: "O movimento de lDna bola real é ,po~, 

tanto, condição necessária, para o inovinl~nto 'da bola 

de conduta, e parece óbvio ligar a esta causa pate~ 

te outra puramente hipotética" '(10",444). Além disso, 

através do e:xperimento de 1\'hel:theimer, já citado a -

qui, vimos que o movimento de conduta pode produzir 

outro movimento de conduta sem l.D11 movimento real cor 

respond<mte. 

Assinala Koffka a necessidade de verifica ' 

çao experimental da relação caus,al objetos A e B (às 

(luas bolas de bilhnr). Na sua opinião, a impre~são 

de um nexo causal ' entre A e B evidencia a exjstência 

de una relação dinâmica real ,de natureza causal, en

tre as orgémizações dos processos, psicofísicos A' e 

B'. Isto foi, posterionnente, objeto de investigação 

por Michotte (1 953) , abordada no decorrer desse tra

balho. 

A organização manifesta possui valor cogni~ 

citivo, pois nos dá lUlla descrjç50 direta ~a dinâmica 

de nossa conduta . Assim, não só atuamos como t ambém 

sabemos porque atuamos. O "insight" conceito formula , 
do por KtHller, se d5 neste C0S0. A compreens.1.o do 

mWldo fenomenal p~Irte do "insi ght" ou discen1Ímcnto, 

já que este se relac'iona ã perccpçiio relações entre 

os objetos do campo. Isso de\'c ser verdadeiro no que 

di z respeito :1 rc~aç i1() GIU S b.l. "Através do " insight" 

a conduta f cnolllcn:ll ... se tOll1a sj gnificativa, tal 

como se tor na s i gil i f i o :ti\"n a conduta real ~ltl"m"és d;l 

tendêncjn C'on~cn'adora do org:ll1iSIll0", (10,41 6). 

( 
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Afi 111i<.l Koffka quc tanto na âmbito real qua~ 

to no fcnon\cn:ü, temos fatos defini tivamente dirigi

dos e n50 Cl:l sucess~o casual. 

A organizaç.Zio ll1<Jni:festa da conduta é de mui 

ta import5ncia'para nós, poís, de acordo com a forrnu 

lação de Koffka, ela tOl~a possrvel o acesso à pro -. 

pria çonsciência .. O signific,ado da eÀl)eriência se dá 

através da ol'ganização manifesta . . 

No âmbito de nossa própria coúduta a organ2: 

zação manifesta ·também é eÀ~eril1\~ntada. E\.l)erimenta

mos o resultado de nossas ações e conhecemos seu"po!. 

que". "como". Aqui tnmbém o conceito de i:insight" p~ 

rece aplicá\'e 1. 
, 

4.1. 2 - A Contr:i buição de Kt1hler 

Ktlhler assinala. "O leigo acredita que mUl

tas vezes sente diretamente porque quer fazer certas 

coisas em uma primeira situação e certas outras coi 

sas em lUlla seglmda" (11 ,1.83). Se ·cssa e::renç~ é .c?rr~ 

ta. temos na eÀ~eriência as forças que detelluin::un su 

as tendências .e ações . 

O éllltor admite a validade dessa posição 

pois a considera majs profícua 3 Psicologja,como ci-- .. enCIa ·. " 

Ktlhle r coloca a reíaçilo .causal como eÀl)eri- · 

mentada diret;)Jnente por nós. Assim, nWlla atitude de 

"adrnirélç8o", que como toe13s as outras atitudes tem u 

ma direç50, tenho conhecimento da conexão . entre ela 

e ao objeto a qua l se dirige. 

-~. lia mesma fO lil\-.l, ao c·xperjmentar lU:l sent j mcn 

!.p detE'min:1do frente ~ luná SjtU:1ÇJ O ou obj e to cspe

c.i'fico. s~ i que es ta O · det ermin: l, 

.. ~ 

( 
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N:1 expcriênci:1 de prazer que t'enho ao beber 

lUTI lJquido g Jado cm dia de muito calor, qu,lndo sin

to sede, experimento 9 que se pode denomin:lr'lDna "r~ 

1~ç: 50 compreens ível" entre o prazer e sua base senso 

ria 1. Isto t<1ll1b5m ê válido quando a senS:lçao ê nega

tiva, como no cnso da r:1iva, temor, etc .•• 

Geralmente, quando dess:ls sensações, conhe

ço a situação que as detennj nmn, seu ponto de refe -

rência."Sinto que tais cond:ições tem esse efeito ne

cessário; a conexão causal é pal~t.e "de 'minha eÀl)eriên 

cia". (11,187). 

Assim como as reaçoes internas sao experi -
, ' 

ment.adas como provenientes d:1 natureza de detennina- ( 
I 

das situações, ocorrem casos em que acontecimentos ~ 

corridos no ambiente são 'sentidos como derivados de 

atitudes. IS9,O acontece na percepçao de :figuras ambí 

guas, assinala Ktlhler. 

No caso 'de una descrição analítica de uma 

eÀ-periência obs,ervada, desprezo a rel~ção dir:.âmica 

entre as partes da situação. Ktlhler indica, ,como e -

xenrplo. a sensação de esforço quando s'e ' mantém obra 

ço elevado, por aigun1 tempo. A sensaçã<;> de esforço é 
, nitidamente percebida pela pessoa como relacionada à 
posição do braço, ? que nãooc<;>rreri-:1 de fonna tão sim 

pIes e ~ireta, se -ela recorresse ao vários outros 

objetos percebjdos no momento da experiência ,C01IO o 

azul do céu, o canto de um pássaro, o cheiro de ter-, 
ra molhada. 

KtIhler assinal:l a posição de HUl11e, contrâ :... 

ria ã ap.resentada. De acordo com BUllle: "Não sei como 

meu br:1ço-é levantado, qll:1l1do quero levantá-lo ... Po 

de não haver nada mais que ullln mera sucessão no telll

po, wm \ ez que não conheço (I n::ÚureZQ do mec:lnislIlo 

que realmente c] e\'(l o 1 raço" (11,188 ). 
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Criticando o pensamento de Ilumc, KUhler en

fati za que "quando fa~~mos sobre o braço, devemos,na 

tl,lra] me 11 te , tom(l -lo como urna cOlsa experimentada,não 

como UiTI obj eto físico que se mo\'e no espaço físico". 

(11,188). Una análise fenomenológica trataria da In 

tenção e do movimento eXl)crimentado do braço. 

Os efeitos, seglmdo Ké:lhler. dependem de de

terminadas causas e das' cani'cterísticas dos sistemas 

no qual ocorrem. "Isto é verdade para ·a causaçao cx

perimentada como é para a causação em Física". (11 

189) . 

Ké:lhler assinala que o caráter de consistên- ( 

cia da relação causal no campo psicológi~o independe 

da coexistência e concomi tâJ1Cia, mas ou menos regul5!, 

res, d.e fatos, psico] ógicos. Da mesma maneira que po~ 

so ter certeza absoluta de que agora estou vendo cer 

ta flor como vermelha, embora, se posteriormente me 

tOTI1aSSe daI tô~ico essa flor me aparec;esse c,?TIlO cin

zenta ..: assim também detenninada experiência de de -

p.endência causal deve ser aceita por si mesma, ainda 

que outras eÀ"Pcriêncjas em situações semelhantes não 

, apresentem as mesmas características" (11,190): ' Essa 

posição é nitid~mlente contrária ã de HLmle, para quem 

a causalidade depe~dia da observação repetida de fe

nômenos sucessivos e contíguos no espaço e no tempo. 

Há situações cm que . a 'identificação da cau-, 
sa nao aparece clanuTIente eV,idenciada. Nesses casos·, 

em que a influência n50 é diretamente observadD. , te':" 

mos as qlUsas ocultas. Quando isso ocorre, o obj eto 

que ap,uece mais odequado ã disposição inte111a e),.,"Pe

rlmentada , se revela, como causa. 

Ktjhler denomina "ínsight" a consciência da . . 
detel1ninação ob . eT\'ada · numa rel:1 ão causal. Esse con 

cejto, afinaa é puramente descritivo. " ... 0 tenllo dis 

cernimento (j ns i ght} Tefere-se à d:i n5mic.l : ('xpe rirnent~ 
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ela nos c ,mros cmocional' c de motivação 160 !J1cnos que 

5 de tcnnin:1oçã~ c},.-pedmcnt.1da cm· situ.1çõcS intelectu
ais" (11,195). 

Assinala o autor que, partindo da premissa 

do isomorfj smo, ou sej a, a o suposi çi10 de que nossas 

e).:periênci.1s e os processos que se encontram sob es

sas e:'q)eriências tem a mesma estrutura, temos proce~ 

sos cerebrais correspondentes aos vários estados do 

eu. Os processos do "eu" devem ocorre~ no meio ode ./ 

processos re1acionado~ aos objetos que o roderun na 

experiência. 

No fenômeno de "causação psicológica" senti 

mos partes do ambiente como detenninantes de estados 

do "eu" e, também, fenõmenos do am1:>iente detennina -

dos por atividades do "eu". Esses fatos sã6 represen 
° • 

tados "no cérébro obedecendo a unia "física de campo". 

Assim, "as ° características específicas dos processos 

correspondentes ao objeto devem, de a1gtnn modo, ser 

representados ria área em que ocorrem às processos que 

sustentrun o próprio "eu" e, sob aO influência desse 

"'campo", os processos correspondentes ao "eu" devem 

mudar de LDna maneira' ou de outra" (11,196). 

De acordo com esse pensrunento, dois aconte

cimentos em relação causal, corno a bebida gelada e o 

prazer," de LDIl dos exemplos citados, são eÀ-perirnenta

dos corno fatos ligados porque ~s processos que os cor 

respondem no cérebro são, da mesma fonna, igu~lment~ 

relacion3dos causalmente. ~'o que ocorre no "insight.~' 

Kt>hlcr abord.1 e::\.l1eriências em que nosso co~ 

portamento surge corno determinado pela natureza de u 

ma situnção específic3. Dessa naturcza surge lUlla tcn 

dência que dctcnnina a di rcç50 do impulso. Como no 

caso de w 1..1 SeI1S2çaO de temor fl'ente a dctel"mi n:1do 

obj eto. quc nos leva a um afastamento dele. 1\ açüo de 

( 
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afast ~lIncnto ê experinicntada conio resul t;lc1o di reto do 

fato. Ic1entifiGunos ' nesse pcnsmnento .de KUhler o ca

ráter de "dem~Jnda" dos obj etos fonnulildo por Le\án e 

tratado por Koff1~o . 

Seg1.Uldo KtJhler, certos "fatos ou ' fenômenos 

em nos so éJmhiente (' nossas reações, experimentados 

não somente relações fonnais , mas :também Telaçôes ca~ 

sais. específicas" (ll ,200)" . . Isto ocorre, exemplifi

cando nlDll caso de Ullla pessoa qu.e Çjuer ' quebrar uma ti 
bua. O,esforço exercido contra a resistência da tá -

bua é sentido enquanto a pessoa vê a tábua ceder na 

• direção da pressão. 

° pensamento do autor ê contrário ao ·de Hu

me, conforme assúlala. "O que quero expressaI' e, na

turalmente que, de acordo com HUllle nenhullla eÀ'"Periêl~

cia jamais exigirá que outra ·aconteça . e, no entanto, 

. isto parece seI' exatamente o que certas experiências 

sempre fazem". (1] ,201) . 

. ·KtJhler critica a posiçã.o da teoria mecani -

cista. De acordo com ela, LDna relação "Causal nasce de 

lDlla "conexão" . A conexão se dá entTe fibras nervosas. 

A partir desse ponto de vista KtJhler afirma qu~ tnna 

pessoà j amais compreenderia as sequências de ações 
• 

que ocorrem na vida. 

Segwldc;> o autor, o estado emocional 'posi ti

vo ou negativo é percebido como surgido de um fato , 

pois o correlato fisiológico pro\'o ado pelo processo 

que representa este fato . 

Bn reSLUno, KtJhler utili:a o conceito de "in 

sight" na percepçGo de relaç50 de callsaliJade. Esse 

dicernillll.::nto se dá no cérebro de lDna fOl111a isomórfi

ca ã que ocorre na e:~q)eriência Tea1. Para ele, a re

lação GHlsa l po"slli. em si llleSlll.:J. . car;Íter ele neccss i 

dade . Sll:-t posiçGo. coerent e com os pos~u] ~)(.1QS (1J t('~ 

ria ges t:-tlt"is!:l. e radicalmente: cohtTi1ri.~ à pos iç:io 

de n~ IV i ti I ILlllle . 

( 
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4.1. 3 A Obra de I\sch 

Segundo Asch, para o "pC'I1SéJJliento ingênuo" a 

comprecnsão d~ aç:1o dos outros ê t:ueb fácil . 1\ ba

se dcsse rac.ioc:'lnjo estâ em nossa dependência da a -

ção dos outros, quc exerccm influência sobre nós. O 

autor assinala que é nccess5rio compreender essa de

pend~ncia rnedi3da por lDil processo psicológico que a-

companha e t~rna inteligíveis as ações de outras p'e~ .. / 

soas. Percebemos na pessoa, como nos objetos, quali-

dades e características próprias . Além disso, nota-

mos atividades "mentais" nas outras pessoas. O pro - ( . 
cesso de compreensão dessas ações deve ser e>-:plicado, 

segwldo o autor. ,pela psicologia, 

Par~, Asch, o processo de interação ,pessoa a 

Eessoa não se identifica com a intcração pessoa e coi 

, S8, tal como afj 11n.:un alguns psicólogos. O ponto bási 

co dessa afinnação está em que as pessoa's são entida 

des psicológicas em interação, percebem, sentem, com 

~reendem . 

:A psicologia comportamentista coloca nossas 

, relações com os ohj etos no mesmo plano das nossàs re 

lações com as outras pcssoas. Assin,ala Asch a falsi

dac1e dessa propos~ção, já quc'as relações com obje -

tos excluem os fenômenos psicológ'icos . A interação 

psicológica difere dos processos ocorridos apenas no 

mlmdo físico com a colisão de objetos ,P9r exemplo. , . 
Segundo o autor a principal diferença entre 

os dois tipos de relação, ou seja, pessoa-coisa e 

pessoa-pessoa, é que o último envolve ação e reação, 

isto é, as pessoas respondem a nós, o que nao ocorre 

com os obj etos . l\. i 11(1 a , na interação de pessoas, os a 

contec.i.lI1ento ~j têm rcpr.cscnwção' psicológica em c.:lda 

lUll dos participantes . O processo é"bip lar"; ocorre 

em cada lado d~ rel:1ç30, em dependência mútua . 
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Asch a~s:inJlo. · quc, ao .contr5'rio do que pen

sa a "e:>..-periência ingêm!::l", os processos psicológi -

cos são nv""diaclos em sua transmissão. Â 'f~rçà psicol§. 

gica, por exell\plo, não e transmitida de forma direta, 

como a força fr SlGl . 

O aut:ol' analisa dois diferentes tipos de a

bord:1gem teórica da interação hwnana, a doutrina da 

infer~ncia e a elo estíll\ulo-i"e~posta. 

Segundo él doutrina da ~lf~rência: "nós par

timos d~s modificações percebidas fisicamente ( nas 

açoes e na ap::lrência faci31 de outros) e chegamos ã 

;;ua condição psicológica através de wn tipo esp"'cial 

de analogia" (1,174). Essa analogia é pos~í\'el .atra - ( 

vés de inferência de obsel\ rações das próprias ações . 

Ao observar, portanto, Wl!a emoção em outro. pessoa, a 
, i,dentificamos: por analogia d3S tranSf~l1l18çÕeS ooser 

vadas com as nossas própri3s, qU~1Jido da mesma emo -

çao. A inferênci3 depen]e, então, de eÀl'eriência pré . , --
via. 

, . Asch critica essa ·posição, 'pois, segundo e

le. esta não possui justificação s1..1ficiente na obse!, 

vação direta. /\s condições psicológicas de outras pe.?, 

soas ê. ger3lrnente, obsen'ada de forma imediata ,afir , 
ma ASch. 

Ainda sendo verdadeira a proposlçao da infe 

rência, o conhecimento é anterior ao conhecimento do 

outro, o qVe , 113 realid::lde não ocorre , frequentemen

te o conhecimento pessoal pa~:te do conhecimento das 

outras pesso:1s. 

Por outro lado, assina la Asch, a,obselTação 

que fazell\os dos acont;c:imentos em nós difere da ob -

senraç::lo dos acontec:imentos nos outros, contrari~Ui1cn 

te a que afinlla a doutrina da inferuncia, poi~, c:e -

gundo esta , os dois t.ij)OS de obscrv:lç:lC? silo ,id-enti

coso 

. ,~ 



I 

. . 

54. 
'A partir da refcrjda ' teori3, torna-se difí-

cil a C:.\.1)licação de emoções estr:mh.J.s ã nós. 

A cOíleeituClção est,Jmulo-resposta abrange os 

efeHos produ?,üios pelas ações de Ü11\;J pessoa no.s a -

çôcs de outras .. Po.rte de supbsição idêntica à d:1 dou 

trina anterior, da inferência, ou seja, que os dados 

,do comportamento de outj:~ pessoa são passíveis de ob 

servação apen.J.s em termos físico:;, desprovidos, por

tanto, de conteúdo psicológico. A~.ações ~os, outros 

atuam COr.lO estímulos, de maneira idêntica aos estímu 

los físicos. 

Asd1 assinala a tentativa de explicação, ca 

racterística dessa posição teórica, da ligação da a

ção de uma pessoa ri ação tle out,ra pessoa. A quest~? 

'é ente,ndida e]11 tennos dJ. ::lprendizagem por ensaio ~e -

. erro, a"ssim : "Quando isso acontece regulannente a a

ção de outra pessoa torna-se um estímulo condiciona

do para o , impulso e, finalmente, desp'erta', no obs~r~ 
vador movimentos que sao ligado~ ao impulso ou ã sua 

redução" (1,176) . 

Segundo Asch, Allport, el,n 1924, tentou es -

tender os princípios comportamentistas à psicologia 
-social. Esta tentativa envolve a aç::Io entre pessoas 

identificada à'ação com coisas. 

O autor aponta aine1::1 como aspecto ftmdJ.men

tal na teoria estÍmulo-respostJ., a descrição da ação 

social como se fora ullla ação com objetos mais comple , ,-

xa-. O ser hWll:'1!10 é encar.J.do com um obj eto, embora com 

plexo. 

O m6rito da teoria estJJllulo-resposta, indi

ca J\sch, ê focalizar s, u interesse p Clra a obsen":.lção 

das ações coner t3S e suas relações c, ainda, mos 
-----

trar o pro <.:sso de int ' l'nção COlllO lun pro sso ti' a -

p~"enc1i zagC'lII " 
~ , 

( 
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Asch criticn a tentativa, por parte da refe 

rida teor ia, em negai- a existêncin ,de procc~sos -de 

compreensão mútua , o que se encontra na formulação 

de aprcnd izagem apresentada. Assinala , a~ndn, a col~ 

caça0 da ação como estímulo ,ÍLmcionando no reforça -

mento das respDstas, por recompensas e punições. 

A aplicação dos termos ,estímulo-resposta as . 

situações sociais r eveste-se, de ambiguidade, segundo 

Asch. 

Para Asch, ambas as teoriàs, a da inferên 

cia e a do estímulo-resposta, cODlpreendem o processo 

de compreensão dos outros como centralizado 'no eu("~ 

go-centrali zado) e subj etivo. Pois, para/a primeira 

o processo se dá por inferência e , para a segunda ,as 

ações de outras revestem-se de ' importância somente na 

medida em qu~ vão de encontro as nossas necessidádes. 

Asch ' se refe re às características obsel~a ~ 

das nas ações das pessoas, encaradas-em termos per -

ceptuais. ' Segundo ele, as ações são percebidas em su 

a totalidade. Segundo o autor: !'B justo, portanto,s~ 

gerir que as ações, do tipo, das mencionadas, t êm as 

qualidades de Ehrenfels, e que este fato torna .possf 

vel a sua percepçao e o subsequente conheciJ'nento;' 

(1,182). 

o autor aborda o problema da relação entre 

pessoa e ato, concord3l1do com Hejeler , o qual cita,aQ 

assinalar possa tcndência cm perceber pessoas como 

causadoras de lmla ação obsen.,racla. A ação é vista co

rno "part indo" de UIi1a pessoa em dircç5.o ao ambiente . 

Assim, a partir de l m13 açao , os acontecimentos dccor 

rentes s5.o vistos como pertence tes a ela. 

Asch se r efere ã causalidade . "As relações 

~1u:;ais S50 d~dos e:''1)crjmenta 'os diretamente , :inJis -;: 

pensáveis a nossa oricl)taçi:io no ambiente" (1,183) 
" 

( 
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' 01110 nos casos de movimento sucessivo, por exemplo 

v j s tos gera] mente como luta, de\~ido, ao que parece , 

~s relações de' sucessão temporal, de proximidade es

p~cial e de boa cónt:inlll1ção. 

Asch assinala a influência da e)..-periência 

prévia na obsen'ação dos suj ei tos do referido e)..-per2:, 

mento . 

o autor conclu~: "q~e os movimentos que fo!, 

mam certas estruturas cinéticas, possuem as propri~

dades dos acontecimentos ou das ações.· Quando perce

bemos um certo ato, como decorrente de determinada 

pessoa, ele é representado, fenomenalmente, como lDll 

motivo, u na necessidade ou lUna intenção" ,(1,188). ( 

Asch ress,ü ta o papel da e~q)eriência prévia 

de determinado acontecimento, · na compreen,são das a -

ções observadas de outros, embora seja contrário a e 
,~ . 

la como eXlgencla para que a compreensao ocorra. 

Para o autor, quando da apreensão de carac

terísticas de outras pessoas através da obser.vação de 

suas açoes, temos percepção direta delas, não sendo 

necessário, assim, atribui-las: "Não precisamos "atIi. 

buir" consciência aos outros, se percebemos, di::-eta-

' mente, as qualidades da consciênçia nas qualidades da 

ação. Quando vemos tIDl ato que .é h5bil, des~ljei tado , 

vivo ou ) ,mprudente, é supérfulo prescrut5 -10, procu

rar, ir atrás dcle, até seu substrato consciente 

pois a consciência já se revelou no ato" (1,191) . .. 
Assim, a relação causal se resume em percc2, 

çao de causalidade, para Jlsch, como Michotte ("im 
-pressao causal"). 

Àsch justifica sua posição com a suposição 

de uma corre sponc1ênc Ül intrínseca entre experiência 

e ação, nW;la relação isomórfi a . usando él hipótese de 

isomorfismo fOllllU1 ~Ic1o por i\'hertlp jmer e l\1ihle r. Os 

dois ges t al tista s a f onlU J aram m tent~lti Vl1 de exp1l. 

cal' a Te ] ação entre ·os llcontC'ciJIll' Iltos fLSi.cOS no cé

rcbro e nossa e)..l)e ri ênda interna de l es. 
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Assim, llInJ sequênci:1 de mov.imentos é percebida com u 

ma unúbuc formal, com suas proprj ed.:i4cs . ' 

Com fins de con~ro\ar sua ~osiç50, isto ~ , 

a relação caus.:ll como um tipo de organJ z<lçao percep

tual, o autor cita os estudos de ~!ichottc, já abord~ 

dos nesse trclbalho, relacionado com a i mpressão cau

sal de movimento. Os resultados desses éstudos, para 

Asch~ "acrescent:Jl1l a categor'ia de causa às fonnas de 

organização perceptiva. Demonstram., que as relações de ' .' 

. 

causa-e-efeito são propriedades tão imediatas quanto 

a forma ou a relação figura e flmdo" (1 , 184) ~ 

Para Asch, a percepção causal se dá median

te as c~ndições necessárias em tennos de 'organ'ização 

estrutural, não por wna repetiç50 contínua de even -

tos. (Note-s~, aqui, a substitujção da concepção hu-

mana da causalidade , por outra bnpregnada de influê~ 

c,ia gesta1 tj sta, t31 como ocorre em todos os tràba 
... 

lhos nesta are a , em Psicologia, a partir da teoria da 

fonna) . 

ASch cita, ainda o e:qJerimento de Heider e 

. Sinm1el (1944), utili zando movimentos de figuras geo-

m~tric:as (triângulo grande, triâ.'lgulo pequeno e" cír

culo) dadas ã observação de dois grupos de pessoas (o . 
primeiro solicitJclo a relatar o que via, o segundo , 

a mesma tarefa, 'consider:mdo as figuras comO- seres ~ 

manos). Os resultados mostr:1ram que todas as pessoas 

"hlUTIanizaTàJ1t'as figuras. As fonnas. nos relatos dos 

obsen radorcs, ,aparecer an1 i nfluenciando umà às outras, 

de fonn..'1 causal e motivada. Os movimentos foram per

cebidos "encade.:ldos" de fOllna consistente' de fOJ1ila 

que em um acontecj n~ento sempre se l igava ao precede~ 

te. 

Uma :U1~1ise fcit(l por llcid r :Jponta, cbra

mente , o car5tcr gcs taltista bs l':-13ÇÕ\.,s obsen'aoas 

( 
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S. A PERSPECTI\'.-\ FEi'Jo.\n~~OL~JCO GESrJ\LTISTA 

5.1 - A Posição de J·lichottG 

Introdução 

Considerando sua posiç50. 'como não-:epistemo

lógica, Michotte assinala ~ caráte~ fe~cmeno1ógico de 

seu trabalho. Encontramos, por 011tro lado, nítida In 

fluência gestaltista. em sua obra. 

Foi em 1929, no nono Congresso lnternacio -

nal de Psicologia, em Yale, USA, que, pela primeira 

'vez, ~lichotte JilOStl'OU seu inte1'esse no ·trabal110 . " 'de 

labora~ório sobre percepção humru1a dentro "7 assii1ala 

o autor - do j'senso da ação" (dans le sens de l' ac -

tion"). Este interesse específico se·encontTa em sua 

obra, pois que o objetivo de suas pesquIsas sao a

çoes mecânicas exercidas por lml corpo sobre outro. 

. O autor · define, assim, percepçã.o: "la per -

ception n'est qu'une phase de l'action et que ~on rª

le biologique est de amorcer et de deriger les reac

tions de l' homme e de l' animal" ( 13, 1 ). 

~!ichotte se propôs a um tr,] oalho de ordem 

puramente fenomenológica e utiliza a e::-"l)eriência i1u 

sória· base.ando-sena "tcse da equivalência entre es-

' sas e::-""peri~ncias e a que se reGclhe de situações re-

ais" ( 14, ). Assün, observou, no decorrer de seus 

experimentos. respostas verb-.'lis incluiildo te111105 que 

implicam na noçilo de relações causais, como: bnçé1r, 

atirar etc ... , respos!:as eSS:lS que most r am variações 

-gréH]U:l ]S rar:ll c]as 25 J:loJificaçocs no sistClllJ. de es· .... 

I:illlllloçõcs , a que Ch~Ul:~ \"arjações. concomitantes . Isto 
c' · . 
o leva a <1f1nn:lr: ":':OUS avons ah1si ctê ::llllenê 3 ccar 

ter l'idee que ] cs ~'~ponses dc lIO S sújcts étajnt dic 

t;e }1~lr unc élah(l!'<il im, ou UIlC 1Jüerprc ta c ion, de 

.. 

( 
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elonnés phEnomcn~les qui ·se bomcraint ã tradu ire po

int P;1T point. sur lc plJ.n psychiquc, les coordina -

tions spatio-tci:lrore l1es ('n quoit consistait le sys-

teille d'cxcitatiol1s" ( 13 ). 

Michotte procedeu fi análise estnltural da 

percepção da relJ.ç50 causal, caracterizada "pela com 

bin8çiio ele processos de dissociações e "pertenças"f~ 

nomenais dos movimentos .e dos obj etos, combinações em 

virt.ude das quais um dos obj etos, deve necessariamente 

pareceI,' deslocar (lançar, atirar etc) o outro" . (13, 

) . 
Na investigação das relações causais ele t.i~ 

mecânico, envol vcndo deslocamento de obj eta no espa

ço ("efeitos de deslocalnento no espaço".) (~ljchotte) , 

classificou dois grupos ele impressão cau~al ' : casos de 

lançament.o , i"ncluindo "desencadeamento" (folina de la.!!. 

çamento frustrado), e o segundo, envolvendo casos de 

arrastamento, de propulsão e de auto-locomoção. 

A nnpressão causal nos casos ~e lançamento 

envolve a separação do paciente (objeto que "sofre" 

um choque) do agente (obj eto ."responsável" pelo cho

que), em seguida ã siJa união (choque). A impres.são , 

aqui é, em afinnações dos sujeitos eÀl)~ril1lentais 

que: "I' on voi t le choc donné 'par I" obj e t A, chasser, 

lancer,-rejetcr l'objet B ( ... ) e'est le choc-qui 

lance" ( ). 

Nos casos de arrast:1JTlento , a irrlpressão cau

sal implica na união do paciente ao agcnte, que o 

torna parte de seu mo\'imcntó (son sort cinétique ac

tuel). 

I>rO\ oCMdo essas impressões c::lusais em con

dições absolutamente controlndas, en\'olvendó variá -

veis como: "a velocidade dos movimcntos exec~lt~ldos ps: 

los estímulos, ;1 distJl1cia percorrida pelos estímu -

los utili zados , a d~raçjo dos contJtos entre os esti 

mulos e a velocidaJe subsequ(,I1te (lOS cont<.Ítos c j Vl. 

dos" ( 14, ), ~!j chot t e eL:1horou a noçi:lo elc "am -

- . 

( 
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p~i:1ç~o de movimento"· que definiu. de m:meira geral, 

como sendo: 

"Un proccssus qui consiste en ce que le mau 

vemcnt dOlilinant , de l' agcnt, parait, s' étendre au p~ 

tient tout en dell:c llr~llt disbnct du ch::mgemcnt de p~ 

. sition que celui-ci subit de cc chef ( étant entenc1u 

que lc "mouvement de l' agent et le "changement de P.<?_ 

sition" du pacicnt peuvent. êt.re englobês dans des 

"chailgement de forme" dont ils consti tuent des as

pects paTtiels; é tant entendu ~lUssi qu' il peut y a 

voir é\Tent.uellement indentité de 1 'agent. et au pati-

ent") (13, ) . 

Destaca-se como fund:1mental na ampliacão, a ( . ,~ 

I 

extensão do movimento do agente , que se baseia numa 

identificação parcial do movimento execut3c10 pelo p~ 

ciente com o .executado pelo agen,te , e que é dominan

te. 
-O efeito ' de lançamento implica na percepçao 

• o 

de mov:ÍJnentos sucessivos . O movimento executado pelo 

paciente parece ser a continuação, · o .prolongamento 

do movimento do ageJ)te. 

o efeito de arrastrunento envolve -percepçao 

de movimentos simul t_ôncos, impressão de fusão de mo

v:Imentos por sua semelhança do ponto de vista cinéti 

co. 

Desenvolvimento da Teoria .. 

Segtmdo ~Iichotte. devemos s::Jbcr que podemos 

deslocm- certas coisas, empurrando-as, l evantanto- as 

etc, e também, de gest os e oJhi1res ou palavras que 

podem atrair ou rc?pc lir os outros homens e aninnis ou 

modificar, de certa forT1l~. SU:1S condutas. Conhcce :1os, 

t ambém . a infJ uênc i a que as. coi sas exercem sobre os 

hOl1\ens pois podem nos cort~lr . ferir , ' oferecer r esis

tência , sendo f~cei5 .ou di fÍcc is de Jllanej~r . Por Oll-

.' 
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tro ] 0do. sabC'l~ lo S (13 influêncj n. ~bs coisas em outras ' 

coi s;1s . co,.! elas aQem lD11aS sohre as outrns. Esta i!!. 

f1uêncj ~l tem car;Íter 'espacial c cinético e implicn , 

basic(u:l~nte, nns r eLlções ftmcionais entre os obj e 

tos. 

As rel:1çõc s funcion:JÍs constituem a trama 

princ ipa l do lilundo f enolllCIl,', 1 , S80 fator importéUlte na 

adaptação das atividades dentro das quais se desen -

vo·I,vem. "Elle lc ,ont aussi pour l.~ compréhcnsion par 

un obscrvateur extérieur dcs contuitcs humanes e ani 

males dont il est tPmoin, et elles jouent, sous ce raE. 

port, un rôle de premier p1<1n en pshychologie socia-

le", nas palaV1'as de ~Iichotte (13,2) . 

são as ~'e lações ftmcionai!? que dão signifi

cado as COIsas que nos rodeiam, "car c ' est 'en cons . 
tant cc que éhoses font qu' on al5prend ce qu' elles 

sont" (13,3). 

A ação das coisas é a sua essência, afiroa o 

autor, . déUldo o ' exemplo de LUPa e:\.-pl ica~ão dada por e

le a seu filho qu:mdo contava 3,4 anos de idade . A 

explicação dada se ref eria a .para que serviam os qu~ 

dros pendurados em süa sala. O menino exc]3JT1oui'~bis 

alois, des tableaLl\:, ce n' est rien" 

As relnçõl's causais que lmem as coisas sao 

relações funcionais. 

As rel ações fW1cionais sUSCitOlll discussões 

teóricas a- respeito de seu conhecimento em geral e 

discussões empÍricns a r espeito de sua origem. 

De acordo com ~Iichottc, na opin ião mais di

vu] gndn 'a r espei to d,lS r elações f:.rr:cionais," elas 

S80 cOl1s i de1'acÜ1 s como produt o de uma elaboração se -

clU1cl iír ia dos dados sensor iais , destinadas a ' lhes do

tar de u.;;1.:1 s:igll i fjcaçiiG que eles niio possuem por e -

les me smos . e que lhes ser~ ' :ICl"eScent.::lUa de ullla for

ma ali de outra" (]:)?3) 

... 

( 
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o problema d\ls. rel(lções funcion~lis foi colo · 

cndo de ITl3.ncir:l di.ferente pela Ps ico]ogia da Fonnn , 

assinala ~Uchotte . 

Sobre as relações causais, a tese defendida 

por Michotte é de que "certos eventos físicos dão u

ma impressão imediata de causalidade, que se pode 

"ver" um objeto agir sobre outro objeto e produzir 

certas mudanças, o modificar, de lIDla maneira ou de ou 

tra. (13',13). 

O autor prefere a e:\-pressão j'impress5o cau

sal" à "percepção ~e causalidade" porque a primeira 

parece fornecer melhor a idéia de lIDl dado imediato. 

A fim de pesquisar a i ormaçào da ;'impressão 

causa1", Michotte realizou luna sér ie de experimentos, 

envolvendo certas combin.::ições· de moviJ1len~os de duas 

formas coloridas, nas qU\lis sujeitos adultos tinham 

'por tarefa . descrever, da f o TIna mais adequada .possí -

vel, o aue observavam. 

O procedimento €"xpprimental consistia nuina 

tentativa de produzir experimentalmente as impressões 

: causais e fi.xar empiricament~ 'as condições. Ele en 

volvia choque de dois corpos com o emprego de Qbje -

tos reduzidos e formas projetadas, empregando-se va

riações de cores, tamanhos, fanro , veloci.dade e dire 

ção dos. movimentos, amplitude das trajetórias, inter 
- -valo temporal entre açao e reaçao. 

No estudo de casos verificou-se intervenção 

de leis semelh:mtes às da percepção de fonlla. 

A partir dos dados obtidos nos e:\-perimcntos . 

o autor -se propôs a : (\l) compreender o fenômeno, ( b) 

fazer lUlla t eoria. (c) procurar saber porque tais e 

tais condições s50 necess5rias ã . prolução do fenôme

no e (d) porqu gO::lJll <;le tais c 'tais proprü'uades . 

O método tl ti1i:~lclo , de w15lis~ genétic:l_,con 

siste em wn:1 \"e3 detenni n:lebs as condições do [enôme 

( 
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no, a lhes simplificar em diversas direções e compa

rar as jJTJpre ssões correspondentes 3quelas que vêm' da 

e::\.-peri êncin cOr:lpleta. Assim, ' pode-se determin:1r por

que diferem e em que se assemclkUll, encol]trando a g~ 

nese da impressão causal. 

Proceden~os ã descrição de duas eÀ~eriênci

as fundamentais: 

A priJneira e~"pcriência consiste numa tela 

vazada mostrando uma abertura dé ] SOnrrn de comprimen-
" 

to e Sm~ de altura. O obsel\rador está colocado a uma 

distância de 1,50 m dessa tela. Atrás da abertura da 

tela encontra-se un fundo branco onde se destacam do 

is quadrados de 5rrnn de lado. Ao centro da fenda ach~ 

se o quadrado de cor vel1nelha e, à direita deste, n~ 

ma distância de 40 nun, cst5 um ' quadrado' negro. O qu~ 

drado 'preto ~ denominado d~ A e 'o vennelho de B. 

O suj ei to fi..\:a o obj eto B. Em dàdo momento ' 

o quadrado A entra em movimento e se 'desloca até B 

com tnna velocidade de apro . ...:imadamente 30 an/seg. No 

instailte em que se encontra com' o ' obj eto B e entra 

em contato com ele, o objeto A p5ra~ O objeto. B en -

tra, então, em movimento, e se afista de A. A v.eloci . . . -
dade do obj eto B varia da velocidade semelhcmte a de 

A até a de, 10 ~u 6 on/seg. Após percorrer l.nn ' espaço 

de dois em, o objeto B se detém. 

Os observadores vêem Ul1 obj eto A (retângulo 

colorido) dar lU11 choque no obj eto 13 (retângulo colo

rido) e o eJl.\:otar, lançar adiante" o projetür, lhe 

dar uma impulsão. Há impressão evjdcnte de que é o 

choque de A que faz B partir, que produz seu ll1ovime~ 

to. Este fenômeno de impressão cau a1 é dCl1omln3do 

por }.1ichotte com [feito de Lnnçx. ento e 

~- l\a s guncla eX1) r .iência, t mos os obj ctos di::;. 

J?Ç'stos COl:10 n3 primcj ré} cxpcú ência. i\ , difel'cllç3 con 

siste ~n que o obje~o i\ continua, após atingir o ob-

( 
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j eto B, sem f:lUd~U1ça de sua vclocidéllle. O obj eto B, a 

pós o inpacto, entra em movimento na mesma. ve]ocida

de que A. Os doi s obj etos pel1ll<lI1CCem justapostos du

rante seu (~csl ocamento comUm, fOl1n:mdo um. retângulo 

bicolor que ~rcorre t m13 ex' -ensão de 3 ou 4 metros a 

tê pararei!l. 

Aqui, há impre.ssão de que o obj eto A arras- . 

ta o obj eto B, que o prende com ele, o aparu13 no ar 

ou, em certas condições de velocidade e tamanho dos 
. . . . . 

objetos, que o empurra adiante. A impressão causal e 

vidente ê de que A faz B avançar •. que produz seu des 

locamento. Este fenômeno ê chamado Efeito de Arrasta 

mento. 

i\os dois casos, a geraçao do movimento est5 

. diretamente vinculada. ' 

O efeito observado é um movimento fenoménal, 

una causal idade fenomenal. 

Esclarecendo o conceito de atividade, pre -

sente nas· experiências mencionadas, Michotte afirma. 

que este se relaciona "com o que se ve o obj eto agir, . 

fazer qualquer coisa". 

O caráter de atividade é lnuito salien~e nas 

e::\-periências de lançrunento e arrastamento . São im 

pressões prodl!zidas e. registradas pelos observ(ldons: 

A vai a B, qu-! lhe choca, se une a -ele . B abandona A, 

se desvia, lhe foge. Quando A volta a lDn ponto de p:n' 

tida:; Ioga depois de ter atingido B~ hâ a impress:lo 

de que A bate em B, o martela, 's~ca. 

Assinala ~ I i chotte que atividade e causalida 

de sao frequentemente confundidas pelo's psicólogos . 

Segundo ~Ijchotte o erro de ~1.Bir~U1 está ('m 

que a ativida.de aparece cada vez que h5 impr ss~o de 

~aus3lid:hie porqu' toclos os casós de caus:llid~cle s:i.o 

,tarnbém casos de atj\icj,1dc , m~s . o.invcrso n50 é vcnb 

deiro. Portanto , os casos de ativi.dade niio SilO s('m -

( 
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pre casos de causalidade . 

Os expc)~jlI1cntos de ~lichotte cnvolvem dois e 

ventos sucessivos, o 1ll00fjmcnto e o cOJ'ltato·. Eles não 

cons t.itucn e\"cntos distintos , pois um se desenvolve 

progrcss h·o.mentc do outro, fazcm partc dc um conjllil-

. to quc se constitui mmla tr~mSfOlll13çnO sucessiva. 

Do ponto de vista da causalid3de , Michotte 

assinala dois problel1lJs, o da causalidade mecânica e 

o da' causalidade qualitativa. 

Em relação ã causalidade' mecânica, Michotte 

obsenrou os Efeitos de Lançamento e os de Arrastamen 

to. Nos Efeitos de Lançamento encontramos o lançame~ 

to por percussão (choque) e o lançamento por e,xpul - ( 

sao. 

A partir da observação dos fenômenos, o aú

tor procura <!etenllinar as condições essenciais para 

provocar o aparecimento da imPTessão causal e proce

de ao eXélme de suas características de acordo com o 

princípio do método de análise gcnética. 
1/! ~ 

Na eÃ-periência tlplca de lançamcnto, há rpre~ 

sao de que um movim~nto (do o~jeto/A) engendra outro 

movimento (do obj eto B). Estabelece-se uma ligação e~ 

tre os dois movimentos. 

O experimento de ntunero 3 (três) apresenta 

dois movimentos sucessivos elo mesmo objeto . . Não há 

impressão causal, so WJ1 deslocamento de um obj eto em 

duas etapas. 
, ~ 

No e:q)crimento. de numero 4 (quatro), o obj~ 

to B se apresenta como obstáculo ao objeto A. Nova -

mente, não há registro de impress50 caus~ll . 

Aqúi, ~!ichotte conclui que a impressão de 

causalidade requcr luna dualJ.dade de obj etos dotados 

dc movimcnto . 

No cxpcrimcnt'o el e muncm 5 (cinco) .suprimc

se a fac;e de jJllobilÍ3açno dos obj 0tO~ ao ponto de im 
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pacto, dnnoo luga r ã impressiio de que h5 tml só obj e

to que percorre toda 'a traj etória . Parece que a ten

dência ri tmi dnde de movimento detennina a unidade a

parente do obj eto. 

1'\0 e)..-perirnento de nlnllero 6 (seis) há ausen-

cia de ir:tervalo t C'mporal entre o contato dos dois 

obj etos e n part ida de ,B. OcorrG Efeito de Lançamen-, 

to quando a duraç'ão dn presepça dos ' obj etos no cen -

tro t em certo valor. Aqui, ~IÍ( hotte assinala os obj~ 

tos ag~ndo agentes de segr~gaçã~ d~ movilllentos. Para 

saber como e porque isto ocorre , _o autor acha neces

sário encarar o problema a partir dos princípios de 

organização estrutural da percepção. Com /este propó-

si to planeja outros e:x-perimentos . 

1'\0 eXpCrilll"'n to de núméro 7 (sete), ordena 

que o '~ujeitó fixe o olhar 'num ponto 7 ou 8 on abai

xo ou ncima do ponto de impacto, de modo 'a percebê ..., 

10 em vis20 indireta. Ele vê só um objeto (A) perco~ 

rer o caminho, num movimento contínuo, atravessando 

tml outro objeto est. ac ionário no' centro. Este fenôme-

• no é denominado o Efeito de Túnel (lVerthcim2r). , 
o eÀ-periJllento 8 (oi to) ocorre o mesmo .proc~ . 

dimento, mas o ap~:rrelho (que contém os obJetos) ê a -

fastado progre.ssi\'mlle~lte. O Efeito de Túnel ê obser

vado no\"a.nen te. 

O Efeito de Lançamento reaparece em se au ~ 

ment'ando Q. tamanho dos obj e tos c abrandondo seus mo

vimentos. 

ObSelya-Se que a distância do observador di 

minui o tar.1anho das i amgens r etinianns' e a grandeza 

aparente dos obje tos e reduz a acuidade vi sual. (Fe

nomeno de i\ubcrt roster). 

C result~do dessas ~xperiEncias difere dns 

,qe Lanç :unento no ti po pe O1:g:lJl i z:1,ção r e1"l"C'pt i va . ~:J 

percepção de l anç:ull nto o movimento físico de Glda 

( 
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objeto se apresenta unido com as f8ses ' de ilnobiliza

ção do meslllQ objeto. 

Na percepçno do Efeito'de Túnel, o ,movimen

to dos doj s obj etos c [IS fases ele imobilização sao u 
-njc10s sobre o plano ..fenomenal e parecem ser de um so 

objeto. 

Os mais importantes fat.ores de organização

que podem intervir no ll{vel do ponto de ilnpacto sao 

os seguintes, segl.U1do ~IJ.,chotte J 1954) : 

1) liA tendência das duas fases de movimentos a se u- r" 

nir entre elas (semelhança de estado de movimento, 

boa continuação, semelhança de aspectos do objeto 

etc.) ( 

2) A tendência das duas fases de imobilização ao 

centro a se lmir , entre elas (semelhança de estado de 

repou~o, fOlll:a, contiguidade es~acial, temporal en

tre o des3p~recimento de um e o ~parec~nento de ou

tro etc.) 

3) A tendência de cada fase de movimento a se unir 

a illl1a das fasl~~: de imobilização a,o centro (continui

qade - espacial e temporal entre a chegada de A em 

movilnento e o aparecilnento dã obj eto A ~nóvel, entre 

o desaparecimento elo objeto B imóyel e a partida ' do 

obj eto B em movimento, tendência' à ,pellnanência feno

menal etc.) 

4) A tendência dos dois movimentos a pennnnecer dis 

tintos por causa do hiato espa<::ial que os separam e 

que corresponcle à dist:mcia entre os centTos de gra

vidade dos dois obj etos .) 

5) A tendência das duas fases de ilnobilizaçno a per

manecer djstintas peJa diferença de localização e ele 

sua sllcess;io." 

Nos asos de LAnçal1cnto' predomin:1l11 os fato
, res 3 e '1 . 
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Um.1 obscnraç5o a rcspei to da atuidade visu

al. Quando a _ acui dade visual é r-eduziJa ã opos i ção -

movimento -repouso, a~quire impoi-tâncin considerável 

11.1, percepçao. QL1~ll1do a acuidade ViSUlll é boa, a se

greg.1ç50 dos obj etos fica fm'orecida e, tarnbé'l1l, a 

união dos movimcntos a seus respectivos objet os. 

Bn relacão ã inf .luência scgregaliva dos ob

jetos, Michotte concluiu que elas ocorrem em vjrtude 

das leis -gerais de organi zação estrutural, nos mes

mos moldes das organizações que regem _as Formas Esta 

tísticàs e as F01111as Cinéticas. 

De acordo ·com os dados observados e já men

cionados, o autor conclui" que há lUna ligaçâo íntima

entre a impressão de Jançrunento e a ele movimento con 

tínuo. 

Mid~ot te procede, então, a eÃ"perimentos que 

visam estudar a influência do"raio de ação" no Efei

to de J ,ançamcnto. 

A eÃ-periência nwneJ:o 1(1 (dez) é· a e:>,:-periên

cia nwnero 1 (lUll) com modificações. O obj eto A parte 

do nada, do vazio, ao pllSSO que, quando 13 entra em 

movimento, o obj eto A se coloca ao lado dele. Por ou 

tro lado, o objeto A se dirige até 13, ao passo que 

ele "cnminha" para o vazio. O lanç:unento compreende- o 

lDna parte de dois . inovimentos, de U11\ lado e outro do 

do ponto de impacto, o raio de ação do objeto A ou -

do obj eto 13. , 
Na experiência 11 (on:e) , e:\.l)erimento 1 

(lUn) modificado, a fenda da tela tem duas janelas 

móveis que pcnnite limitar o comprimento visív<:'l do 

curso dos obj etos A e B, no má:ümo de 75 rrun p.1 ra Crl

da lUn. O aumento d3 t r~l j ctória le a a i mpre_ssão de 
- -que "A viaja por SU3 proprla conta lepois de se cho-

car com 13" . "n viaja por sua própria conta -depois de 

ser chocado por A '. 

-. 

( 
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/\ "aç~o de Lmç(l.me:lto" cGmcça, fenomenalmen 

te, ao 1 illl i te do raio cL aç.ão tie A e acabt:L quantio 

tennÍJn o raio ele ação de B. "1\s porções de movimen

to que p.1 Ss'lill estes limites de espaço temporais sao 

estnm11:1s ?t nçiio de lançamento: . são movimentos qur,i~ 

quer quI.- não implicam nenllLDlla relnção entre os obje

tos. 

Obsenra-se aqui a· irnpressão de 'que "'13 carre 

ga quo.lquer coisa que A lhe deu", que . tem o nome de 

Efei to de Relais, de .grande importância tIo ponto de . r' 

vista teórico. 

Foi constatado que h5 sempre Efeito de Lan-

çamento quando se fi.,\:a ,o ponto de' impacto. Ocorre ( 

sempre a impressão causal desde que se ultrapasse o 
. . 

valor limiar que pellnita perceber claramente um des-

.1ocamento de.A na direção de 13. 

Notou-se um fato singular. Pode-se supnmu 

o deslocamen to de' lllll tios obj etos sem que \ necessari~ 

mente, d~sapareça a impressão de lançam<:mto. E ainda 

que a impressão causal pode no.scer na ausência de 

translação de /\, de?de que apareça subitamente ao la 

do de 13 no momento em que ele entra em movimento, ou 

ainda .. na ausência de qualquer translo.ç50 de 13: des

dé que desapareça subitamente ao momento que é cho

cado por A. 

A questão de 1 imi tacão de <Ullplitude de movi 

mento é importt.lntp na r alI':: a 1 idade nn domínio t5til -, 
cinestésico. 

Veri ficando o papel do raio de açao nos 

efeitos de aproxim:l.ç50 e o.fastamento, Michotte rcali 

za os e.xpcrimcntos 13' (tre z.e ) e 14 (quo.toi' :e). O de

nlmle ro 13 (treze ). é o experimento 1 (llln) molific:l.do , 

com o movi mento de r $uprüri. lo e a distuJlcio. inicÜ11 

de /\ e 13 e de 8/1 0 CIll . O único movimento obscrv.1do

é o de /\ se dirj g indo a 13 e parul1do .:l.ssim que o en

contra. 
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Nn experimento 14 (quQtorze), temos A em

contato com li, que en':ra l;m m\. .vimeJ~to. pt;rcorrenclo 

8/10 o I e se imobilizundo, então. /\5 velocid:ldes va

riam de 4 a 32 cem/sego Os resultados aparecem mais 

rapidamente l{uando a velocidade é moderada , por e

xemplo, 10 cin/seg. 

Observa -se o segtmdo obj eto representando -

um papel no movimento do primeiro, Ao curso do movi

mento se produz unu mudança no 'se'u -sistema de refe

rência'. Com os obj etos colocados tun ao lado do ou

tro, na fenda da tela, esta constitui seu sistema 

• de referência. Esse quadro de referência, aqu~, se 
I 

condensa no segtmdo obj eto, que fica como "centro de 

referência" do movimento, o que e denominado polari

zaçao do movimento. 

Há dois tipos de polari3ação: direta e in-
. . 

versa. A polarização tlireta se dá quando há coinci-
. , 

dência ~ntre a direção do movimento e a posição do -

centro de referência (aprpxim:1ção)~ A polarização -

inversa ocorre quan90 da oposjção entre a direção 

do movimento e a poslçao do centro de referência 

(afastamento) . 

tiA polarização é, portanto, una variável 

fenomeml particular do movimento, distinta de sua 

direção e qu~llitatjvamente diferente segundo a pola

rização direta ou inversa", conclui l'-lichotte . 
.. 

A mudaJ1ça de a?pecto dos movimentos dos ob-

jetos, sua polari::nc;ão, n2io se manifesta senão a par 

tir de una certa distância entre os objetos, isto é, 
-quando eles se encontram fora do raio de aç<lo. 

O valor ~o raio de aç2io depende certrun nte

de outros fatores a] Em, da \ elocidade e a OrienL.lç30-

do 1ll0vjJll nto. E prov5\'el que o valor do rai6 ele ~lçao 

sej:l influenciado pela estrutur:l de conjunto do cmn

po visual. 

. ,-/ 

( 
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As j i ?ressõ~s de ~l félsta.mento c de Dproxima

çao c.1cfinicbs pc] ~ polariz<J ç.1o dos ' movimentos. se 

proc1uzc:n dentro 1e condições determinadas . 

~lichot t e obsen '(1 que WIla difere})ça entre os 

estados de mo':i:nentos dos doj S obj etos, ou sej a, mo

vimento de um, r epouso de outro, por exemplo, consti 

tui t UTI possante f~tor de segrc.ç::açJo . 

Assina la-s~ que no 'movimento rápido dos ob

jet<?s os f enõr:lenos adquirem car~te :r dinâmico, mnlla -

impres são .. de "f orça viva", "violência" . Està impres

sao atinge seu máximo quando os -dois obj etos se mo

vem rapidamente um para o outro e se imobilizam, ins 

tantâneamente , no momento do r eencontro. ,''O choque -

propriamente dito, ou mesmo o reencontro de dois ob-

. jetos, é um processo que cOllleç~ ao limite do' raio 'de 

. ~ção e.tennina ao momento da juStaposição dos obje

tos", coloca o autor . Este processo fonHa tml todo 

indivisível. 

Semelhanças no 'aspecto fenomenal dos Efei

tos de Lançamento e os de AproxinlC1ção e Afastamento

sao os seguintes: 

• "todos esses movimentos diferem qualitativamente -

de sin1ples translações dentro de um C~JllpO unifo1l11e . 

• seu aspecto .qu~litativo especial não se manifesta

em certos limites de distância entre os objetos . 

· essa distância é função da yelo id~de do movimento 

essa distância é da mesma ordem de grandeza para o 

l ançamento que para aproximação e afastamento.'" 

~l~chotte. 19S-l) 

Na organl:açao E'strutural do l:mçamcnto ob

serva- se o estahE'lecimento d l nTl:1 verdadeira l1i.c1';I1' -
~ 

guia em que o movimento de A e domil1.Jnte. O 1ll0\"imcn-

-fã de A domina e o de 13. tan io do ponto de vist:l de 

~t![l import:mcia qu:mtoz..ao ponto' de v iSt3 de SU:I si

tuaçilo no te1llpo . ~ q ql1e ~lichotte denomina hj .1':11'- -

gld:l de priorÚ!:1Je . 

( 
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Obsen'.:1-se impressão 'de dila tarão dos ob; e

t.os Que se Glr.:1cteriza por urna parte do obj eto se· -

deslocar, sem inte rcâmbj o, a wn3 outra parte do mes

mo obj eto . O centro de r efer ênci a é. então, interno. 
. . 

r\a experiência lS .(quin:::e). o obj eto A ê tD1l 

TetânguJ ~ vel11!clho de S nm de altura por 20 mm de 

cOllmrjment o, e colocado no centro da fenda (na tela). 

O objeto 13 é um quadrado preto ele 5 mm de l ado , colo 

cada ã esquerda de A, numa distância de 35 rrun . 

O obj eto A se alo~ga ã es·querda · numa veloci 

dade de 25 on/seg . até que encon~ra B e este se afas 

ta de A, na mesma velocidade , até lima distância de 4 
on. Este procedimento origina i mpr essãó çle causalida 

de. 

t\o eÀ'Perimento 16 (de~esseis) " A é tD1l re- -

tângulo de S·nm de altura por 10 mm de comprimento e 

os objetos B são dois qU.:1drados pretos de 5 mn de la 

do, colocados de cad.:l l ado de A, à distância de 20 

nun. 

O obj eto A se alarga s·ünctricamente à direi 

ta e ã esquerda, ã velocidade de 18 OH até atingir -

um comprimento de 50 111111 , o que o 'coloca em contato -

com os obj e tos B. Então ,' estes se afastam ã' mesma 

velocidade, por uma distância de' 2 CJTI . Regist.ra-se 

a impressão de lançam nto . 

Afirma Michotte que a "pola rização do movi:

mento. do ohjeto A. em f uncão do objeto B, não é re-, 

querida né-l~ que o Efeito do L.:1n ça1\lÇnt o pr'ss;:J se ma-

1~ifpst8r. " 

Com r elação à inversão da pol àridade no E

feito de Lançamento, quc dá l ugar .:10 Efeito de Tú
nel, em que se vê l Dll obj cto passar dentro ou .:1tr5s-

---dC--;..;JH túnel, observa . tichottc que a illtegr ação dQS ~ 

dU3S fases v iSlvcis do,.lIlov:iJ l~nto nUlXl LUüd:lc1e glo-
c' . ri ' . 

bn] , aSSe0 Ur<..l .:1 11 t:ll1utl'1l ;)0 da polari:::aç:io diret.:J. , .:1 

scgrcgJ.ç~IO com o ttiJ1el e n pCl1il:mênc i.:1 do obj e to 

portador. P~l l"CCC ouc a sCQrc{?a~Jo o s mo i ll lentos 
.. 
e 

( 
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W.U COJ1(Üçjo prévill , . indisp·cl1S.Jvcl ã inversão da po

larizaç:io, de acordo com os ~bJos colhidos. 

Obser"a-se o efei~o de ]~.mçall1ento ao ar 

quando do] S obj ctos se de s loc.:lm tin ~trás' do outro ,na 

mesma direçiio " em veloc idades diferentes. No caso de 

velocidil des paTccidas, há a impressão de um par em 

. 111OViJi1ento . Quando a diferença de velocidade aumenta, 

obsen 'a-se de acordQ com a Posiçã~ relativa dos obj~ 

tos " o Efeito de Aproximação ou ' d~ . Afast~mento. 

Na e)..'periência nlunero 17 (dezessete) ',os ob

jetos A e B são colocados a qualquer distância tml do 

outro (15 a 95mm) e entram em movimento na mesma di

reçao, s imultaneamente . A velocidade de Á ê 290n/seg 

.e a de B varia 27,25,22,15 e 7,em/seg· . . Qt.lando A e~ -

. contra B, pá:ça, e B continua a se mover a 40Clll/s~g. 
. . 

Tanto a impressão de aproximaçã~ quanto a 

de l ançamento se dão quando as velocidades sao 29/15 . 

e 29/7. 

A impressão de l ançamento é perfeita mesmo 

quando o obj eto B apresent a.. velocidade bem menor que 

A, após o choque , o que se constitui nwn caso parado 

xal, cOnfOlllle assinala Mkhotte. Isso o leva a 'con -

cluir que ~s i mpressões causais são produzidas desde 

que as condiçõt's psicológicas de organização éstrutu 

ral .são satisfeitas, mesmo que sej ~m fnl11GlJllente co,!! 

traditórias com os dados da e)..'periência adquirida. 

r{a e).:periência 18 (dezoito), os obJetos A e 

B são colocados a uma distância de 5011 Wll do outro . 

A velocidade de A é de 40 cm/seg. O objeto A se des 

loca e encontra B imóveL Es te entra, então, em mOVl 

mento, na mesma djrcção. e com velocidade de 29 em / 

sego O obj e to A continua seu movi mento , agora com v~ 

lo~idacJe de 27, 15 ou 7 on. As distâncias finais en= 

tte os obj etos variam (,1 c lS a 9S liull. Na combinaç50 de 

"elocidacle 29-7 cm/seg , apar ece o Efeito dl! LaJlç;ljne~ 

to. 

No e:-q)crill\ ... I1to 19 (clcz':J1ovc ), os objetos A 

( 
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e 13 580 co] ocados n '3 oh um do outro e fêm,. respecti, ' 

vm;lcntc , as v~locidéllles de 30 cr.1/SCg e lS cn,l/seg. Os 

dois obj etos entrar.l e'm movimento ~ imul tnnemnente e 

nà meSlIlJ direção. Após o impacto, continuam a se mo

ver, com velocidade de lS ctn, objeto A, e 30 em, o 

obj eto n. 
Nessas duas experlencias observa-se que o E 

feito de Lançamento é melhor qu<mdo a diforença de 

velocidade é mais aparente e desap~Tece qU<:l.l1do esta 

é pequena. Também nota-se que há visão não só de lDlI 

objeto lançar o outro, mas os dois parecem estar sub 

metidos ã translação comwn. Um observador chegou a 

assinalar que "a cena do choque se dá sobre um tape

te rolante." 

~Iichot te procedeu a experiências que denomi . 
nou de camufÍagem, como a experIência nCunero 20 (vi!!, 

' te). Nela estão colocados, ã direita de B, cinco pe

quenos quadrados da mesma cor, e d~ensões, separa -

dos por LUna distância mínima de 1,5 mni. Estes obje 

tos e o obj eto 13 f011n<l1ll tun conjunto de seis peças 

sendo B a prbneira . 

No momento em que A se movimenta , o último 

quadrado à direita entra em movimento e se dirige p~ 

ra a direita. Em seguida, os outros objetos ' o segu§ITl 

enquanto dura o deslocamento de A, de fonna que B, o 

últbno da fila, cOllleça a se 1ll00.er no instante preci

so em que A vem se colocar contra ele . Aqui, não há 
bnpress50, o movimento de B penn3nece integrado nos 

deslocamentos sucess ivos dos pedaços de bloco . 

. Na eÀ-peri ência 21 (vinte e um) , o procedi -

mento é idêntico <lO anterior, só que B, antes que A 

se mova, faz luna série de 1110\ imentos de vai - e -vem con 

tÍTIuos ent r e a p05iç21o, ori~iné11 E' sua posiç50 ao cen 

tro da femb. A ve locido.dc dos lllo\' imentos é 'de 30011/ 

sego 

O obj eto A entro. ~n movimento e se choco. no 

( 
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po.nto de jmp~c to com B, vol t alldo de sua última VH! -

g Clll (i:\O\-j r.lcnto \,;li-c-vcm). 0 objeto A se imobiliw c 

B p:J.rte pa ra sua posi~ão de paTada . 

Quandu o ohseTvador vê o f e'nômeno de manel

ra g:tob31, n;1o r egistTa impressão de l ançamento, a 

.qual ocorre quando o obselTador se limita a obsenrar 

o ponto de ~npJcto. 

No e),.-perimcnto 22" (vinte e dois) teJ}los o e~ 

perln~ento 1 (um) modificado . 'o objeto B é um retâng~ 

lo longo . '. ' .. 
No momento em que A entra em contato com B 

e se imobiliza, o retângulo diminui de comprimento 

"nas duas extremidades até que se reduz a um pequeno 

quadradq de 5 Ifun de lado, situado a qualquer distân

cia de A; Não se observa impressão de lrulçamento. 

Na t;:\.1)e riência 23 (vinte e três), B é um 1:e 

tângul0 de 5 mJll de aI tura e S"O mill de comprimento , co 

. locado no centro de ahertura da tela, l adeado 'por 

d')is quadrados pretos de 5 mm de lados) ' os obj etos A, 

colocados a 20 llUn de distância das extremidades de B. 

Os objetos A entram simultaneamente em movi 

mento na direção de' B, ã ve lotidade de ] 8 on/ seg e p~ 

ranl n<? momento em quc o alcançam, "Então, B se con-

trái simetricamente, ã mc sma velocidade e se reduz ao 

comprimento de la null. Não há impressão causal,o que 

leva Michotte a · supor que a inversão de polaridade 
~ 

nao c essenci~ll ao l<:mç~11ento. 

Na e:\."Pcriência 24 (\"inte e quatro), temos a 

experiência 1, (lnn) acrescentando-se um objeto C, de 

cor preta, em posição simétrica a A e B. O objeto C 

entro. em movimento ao. mesmo tempo que A com ve]ocid~ 

de de 30-40 011, na dircção ·de B, e () alcançam s imlll-
. 

tancamente. O objeto A se i mobiliza e B entra ('m mo-

v j Illento, se separ;mdo deste. C, dcs:lp~rece par~ reap~ 

Tecer, em seguida , dó ollt r~ l~do de A,' continu:lI1do 
. . . ... 

esse movimcnto ate cheg~r ã posjção inicia l · de /\, OIl 

( 
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de pira. , No curso da eXl)cri,ênda , ns poslçoes dos ob 

jetos são A B C, ABC e C A B. Não se registra impre~ 

são de lanç n.l:1cnto . 

Na c:\l)criência 25 ' (vinte e cinc<?) temos o 

experimento J. (um) modificado. O objeto A retorna a 

seu ponto de partida após encontr ar B, 'no momento em 

que este entra em movir,lento. A veloc idade é de 30-40. 

cr.l/seg. Não há Efeito de Lançamento, o que se deve a 

que os dois movimentnllos fa zem parte de 1111q unidade 

global, conclui ~Iichotte. 

Na ex-periência 26 (vint.e e seis), experime~· 

to 1 (um) modificado " B vai ao encontro de A. A dis

tância inicial dos dois é de 10 cm. Os objetos en 

tram simultaneamente em movimento, à velocidade de 

20-30 cm/seg . Eles se d.i1-jgem úm para o outro e ,qu~ 

do se ' ~nconthlJll , A se' imobili za,' enquanto B retoma 

a seu ponto de partida com a mesma velocidade . 
-Registra-se a i mpressão de lançamento, e o 

choque dado por A que rcenvia B. 

A simetria de movimentos parece se aliar ao 

lançamento. 

Michotte afÍll113 que podemos concluir que ,se . . . 
a existência de fatores "obj eti\os" de dominância 

constituem um 'ponto f?vorável ã estnltura de .1ançam~ 

to, ~ua presença não é, entretanto,- indispensável 
.... 
a 

sua apariç.ão. 

A. polariZação Inversa do movimento do proj§. 

til parece constituir wn caráter essencial da impre~ 

sao causal de lançamento . 

Com r el ação ao aspecto fenomenal dos obje -

tos na impressão causal, 1'-lichott.e ass inala que dife

renças no t :1J11:lnho dos obj etos , nos limites utiliza -

--de:;-, e qu.: lquer outlú fator que l eve à desproporçuo ~ 

~Iltrc os ohjctos, não , pe mos tra incompatível com o e 

feito de l aJ1çunento. 

r 
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, Há rn:ll1u tençao do efeito quando de diferen -

ças de formas ~ntre os objetos, embora o tamanho cle~ 

tes exerça éllglun.1 influênci~ ' sobre a velocidade apa

rente. 

a Efeito de Lançam~nto é muito independente 

da forma , do t am:urmho , da cor dos obj etos e, também, 

da sua natureza f enomeDal. Esta , se revela de pouca. 

importância na produç ão ' da iJnpressao causal. 

Com relaçãõ a este aspec~? temos as cXJ:leri

ências 27 (vinte e sete) e 28 (vinte e oito), . 

Na eÀ-periência 27 (vinte e sete), t5:pica de 

lançamento, os objetos sao massas circulares, fluí -

das, como neblina colorida, arredondada e de limites 

imprecisos. Eles se fundam na penumbra. Seu dirunetro 

'é de aproximadamente 30 ITDll, a velocidade varia de- '30 

a 50 tn.l/seg,'e a distância 'do observador é de 1,50 m 

e 2,50 m. a fWldo no qual se proj etam as imagens é 
ligeü;amente claro. As imagens parecem sombras mélis 

ou menos 'indistintas, tendo o carater de coisa dínriJu 

ido. ' Mesmo assim 1 o efeito de lançamento subsiste., 

, Na experiência 28 "(vinte e oi to) 1 o obj eto 

A é lUTIa bilha de madeira de lS mm de diâmetro ,que se . 
desloca na fenda horizontal de 60 nun de comprimento e 

lS nro de altura, feita numa tela de cartão,e ,onde as 

extrernjdades são arredondadas de modo a circular e -

xataJllente a bilha até que ela se encontre ao fim de 

seu curso., a centro da bilha fica no centro da fenda. 

O objeto B é lnn pequeno círculo lwninoso,de 

10 lTlm de diâme tro projetado sobre a tela e aflorando 

à extremidade da fenda onde se produ z ô impacto. 

A bilha percorre 2-3 cm na veloci dade de lO 

on/seg . a círculo lLnninoso percorre la eJll :1 vcloc jda 

-dc'--de 8,S cm/seg. 

as objetos sc"cnco!ltrarn ~ qual q! 1 r dj s tân -

ci<l UH do outro. a objeto A entr~ em mcw imento em di. 

reção ao ' círculo e p5ya qu, ' ,Ido em cont ato room ele . 

( 
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Este ent1':-r em movi n._Ilto ao moment o do imp::tcto. O e -

f ei to (le' l ança!!lento aqui é evidente'. 

"Podemos concluir qtie tudo que precede a im 

press~o causal que se rn.:mifestél no EfeitQ de Lança -

menta e independente, em pri.ncÍpio, do aspecto feno
menal dos obj etos, afil1n .. 1. ~lichottel3 . 

Assim , a si gnif icnç.ão 'dos obj etos nao alte' 

ra a iJnpressão de causalidade. A iJnprcssão causal r~ 

siste, portanto, à contrad~ção d::t. :xperiência adqui

rida. . 

Nas palavras do autor, '.!se a produção de im 

pressao causal é praticamente indiferente ao aspecto 

fenomenal dos objetos , se ela e independente de sua 

natureza particular, é que est.á ligada aos obj etos e 

. nada mais que aos obj etos" (13,82). 

Os ~bj etos interv6m JloJ Efeito de Lançamento 

como fator de organização estrutural, ou 'seja, como 

agente ' de ~egregação e polarização. 

O Efeito de Lançamento pode ser considerado 

como uma fOllna perceptiva (Gestàlt) ' pois se caracte

ri za por uma estrutura inte'i'na dete~'minada e respon

de às condições definidas de excúação e recepça~. 

Este efeito é regido por leis gerais da or

gani zação estrutural das percepções. Isto permite 

nos provocar. eventualmente , a alxn'lçao da impressão 

causal em condições paradoxais do ponto de vista ,ta~ 

to dá ' mecunica ingênua qu;:mto da científica. 

f\lichotte assinal :l que 'O .aspecto causal ' do 

lançamento não é interpretação , nem significação, há 

somente percep 2io d3 caus31idade como hi percepção de 

fOll1\aS e mo\ lJ1\cntos . 

. No :-rp:1recimento do Efeito de Lanç311l nto, há 

'---condi 'ões uc integr .Jç::i? espaço-temporal :l serem Tes" 

pçi t~ldos, condições de .. csp:lçO , tempo e. velocjd::lJe. 

O D.specto ~eJ1lroral é estud310 no e.xpcri J1\'n-

~. 

( 
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,to 29, que reprodu? o e:\.-perimento I (um) com modifi

cnções . Parece ser indispensável no ·efeito, a suces

S20 IJu ito r~pid~ dedo:is movimentos. O Efeito de Lan 

çarr.ento tem rel~ç5o estreita com o movimento contí -

nuo de l.un só obj eto. 

Entre a chegada de A e ti partida de B, há u 

ma série de inteIyalos c;1e O a 224 nrrn/seg pnra cada 

14 m. 

QUéllldo de um intervalo curto regis~ra-se .0 

Efeito çle Lançamento. 

Quando o int- :l-valo 

ce retardado. 

., 

~ 

e maior, o efeito apare-

J\'um intervalo mui to grande desapilrece a im- ( 

pressão causal. O que se vê são movimentos sucessi -

. vos de dois obj etos de l.lJll conjwlto fraco onde toda· 

ligação. inte~la está ausent-e. 

Observa-se que a continuidade de movimento 

leva à unidade de açao. Um movimento -em duas etapas 

leva ao Efeito de Lançamento retardado. e movimentos, 

-percebidos separados (intervalos maiores) ,fazem desa 

parecer a impressão causal.--Assim, o estado de lanç~ 

mento direto cor~esponde ao da continuidade do movi

mento, o estado de lançamento retardado ao desloca -

mento em duas ,etapas e o estado de desap3recimento da 

impressão causal corresponde à dualidade de movimen

tos. 

. f>.li.chotte conclui que Efeito de Lançamento d~ 

pende de condições temporais que asseguram a unidade -

tel:lporal do conj unto dos movimentos. 

Qu3)lto ao aspecto esp<."lcial, ~fichot'te organi 

zou o experimento 31 (trinta e um), em que A e B são 

círculos luminosos de 35 111m de diâmetro projetntlos s~ 

-Ore fundo cin:n, e se dcslocun nwr.a distância de 10 . 
c<J 1S cm. O ohse rv3l10r :cstií coloqdo a 2, SO m de dis-

tâ.'1cia. Ocorre ü:lpress50 tlc k'll1 _;UTIento. 

,-~ 
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No eÀl)crimcnto 32 (trinta e dois), a borda 

u~ aDerturJ (b t e la é coloriua num compr-im::!1t o Je 70 

rnm e t n1\3. 1(1 r gqra de 5 llim de man6ir~ a fonnaI:" , a par

tir ue um~1 distância de 15 mm de A, lUlIa fOnl ta de cor 

redor, no qual se acha B. 
O movir.lento de A o · fa z penetrar no corredor, 

onde e le p:lYa a t Dl\3. distância de 30 mm de B, que, en 

t ão, se move . 

o Registra-se a impressão de lançamento ã dis 

tância, sendo que ela desaparece, ger~lmente, quaIido " 

. 

se suprDne o corredor. 

~lichotte elabora a hipótese de que o lança

mento ã distância esta ligado ao raio de ação . 

O experimento 33 (trinta e três) se r e1acio 

na. à questão de orientação relat i va dos movD:lentos . 

Temos o eÀl )er Dnento 1 (um) modificado, com B desloca , 

do de sua posição inicial em sua trajetória, de for-

ma que s eu 'movimento ~eja paralelo ao prolongamento 

do movDnent o de A. 

O obj e to A entra em movimento e se coloca 1 

mediatamente abaixo ou aCDlla de B em Contato com ele . 

, Neste momento, B entra em mOVDl\ento e usa lUila via pa 

raleIa à de A. 
Note-se que os obj etos l\ eo B s ão dois círcu 

los de 30 mm de diâmet ro projét3dos em fundo cinza • 

se deslocando a uma velocidade ele' 30 em/seg o O obser 

vador f i ca a I, SÜiIl a 2 , SOm de distância da tela. 

AtIui observa -se Dnpressão de levantamento • 

ao invés de impressão de lançamento. 

No decorre r elos e:\.'per illlcntos, Mic110t t e ob -

serva que a 10ca li z.aç~0 dos movimentos no mesmo pla

no é exigü.b pJ.r3 a impr essão c3usal. Segundo ele ,"~ 

ma modific3çiio de ordeJll estrutluoal que comporta a 
, 

qui a articul ação do esp:lço em di.fcr entes pl:1IlOS e a 

local iz, lç :io dos obj ctos nesses pl:U1os , pro\Ooca o de

saparCCiJllcnto r adiG1I da impress:lo cUlIsal" (1 3, 101). 

Para a prüdllS:~o (]:, iJllp rc s.s~o C;:ll1 S~tl de 1an

ç:1J11Cnto s:io ncccssiíd üs cond iç -cs eSp:3ço:-tl'mpo r:lis 

( 
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favoriíve :i s à intcgr~lç ilo de dois movimentos , em wna u

nid~ c1 c gl obal m:li s completa P'() ss ~\'el. 

Um gr:111 de scmelll:lnçU I111S c0l!dições esp3ci

ais E'11\ ten10S ele ident idaJe de plano e semelhéUlçll de 

dircç, ~o, é exi2icla p::trn o fenômeno de causa e efeito. 

Outro f:ltoY que inf luencia grandemente a j~ 

pressao causal é a velocidade. E a e le que dizem res 

peito os c::-.-per:i mentos r e l a,cioll<:ldos' a seguir; 

O c::\.-perir.1ento 38 (trinta e oito), réplica 

do cÀl)erimento 1 (um), apresentand~_ vel ocidade de ' ." 

0,4 - 0,7 - 1,1 - 1,4 - 1,8 - 2,7 - 11 - 20 - 25 

27 - 40 - 80 e 110 em/seg o A rela~ãu entre os valo -

• res extrenos é de 1: 27 S. 

Verif ica-se a mais perfeita imptessão de la~ 

çamento quando de velocidJ.de de 20 a 40 cm/seg. E ,o 

Efei to Teme 1 : a 7 - 10 Dll/ seg de velocidade . Esta 

,funciona como fator de intcgl:açao. 

O pape l ~nais impol't,ante da velocidade ' é fun 

cionar como fator de hierarqui zação a partir dc ' dif~ 

renças entre elas . Verifica-se que <? movimento mais 

rapido é fenomenalmente mais impo'rtante e tende a do 

minar o outro. 

Na experiência 39 (trinta e nove), eÀ-periê~ 

cia 1 (um) modificJ.da, A se desloca â velocidade de 

40 Dlvseg e o objeto B a 11 on/seg (relação A:,B 

3,6:1), com intervalos de O a 224 onjseg para cada 

14 )1\etros. 

1t impressão de lançamento é registrad::t. A 

relação 4:1 é.a ma is favorável a ela: Nota-se a t en

dência i segregaç~o na r e lação 10: 1 . 

I1ii lilll reforço dll inlpressão c llusal qU:ll1do da 

r eduç,ilo da veloc id3de do projétil em rebç~o ao obj~ 

to motor . 

Nll e:Jq)criência ,1 0 (quurenta) . experiência ] 

(lua) JIlodificJ. da, a velocidade de A é de 29 , 25 , 22 

( 
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18 ou J 5 cm/seg e a ele B 40 cm/seg. As relações en -
trc as velocicbdes fi e B 5::10: · 1 : 1,4 - 1 : 1,6 1 

1,8 - 1: 2 , 2 - 1: 2 ',7. 

O Efeito de L::lnçamento desapàrece quando a 

velocid:l cle de B é muito m:üs r5pida que A. Aparece , 

então, <l impressão ele lev<l11tamcnto. 

Coin a djJl1j nu i ç30 da velocidade, o choque p~ 

rece mais forte. Com a velocid:lle )11uito,rápida,o cho 

que ,se reduz a UH toque. 

A impressão causal é 1l1el)1or e mais estável 

quando, a eficácia ela "causa" que devia se m8JlÍfestar 

na velocidade do projétil, se acha reduzida. 

O caráter ele violência do choque é maior 

quando 
, 

a velocidade cljmjnui apos este, rçduzindo, as 

sim, a causalidade. 

Mais uma vez, notamos a independência da 1m 

pressão dos conhecimentos adquiridos pela experlen 

cia. 

Michotte assinala, ainda, que o caráter fe

nomenal ' de força não está ligada ã impressão causal. 

Quando de relações de velocidade muito ele-

: vadas (1:5) a influência segregativa aparece , prlnc~ 

palemte qWlI1do as relações são crescentes. 

A relação entre as velocidades tem influên

cia direta :Jobre os aspectos da impressão causal e 

isto nos leva às noções de hierarquia , fenomeÍ1al , de 

dominância e dependência. 

N,o Efeito de Levantamento, já indicado, há 

una ligação interna entre os dois eventos . e ,uma inte 

gTaçao glob:::1l. 

No Efeito de L:mçamento como no de Levanta-. 
mento, observa-se inversão de polarid::lde do movimen-

to do objeto A. No Efe ito de Lanç:uncnto o choque d3-

do por A e::-...-pulsa B. No de Levant amento, B foge de A. 

., 

( 
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o movlmento de A dom:in~ o de li nos casos de . 
lançw,h_,nto, .através de prioritbde temporal quando os 

objetos têm a ·lllesma velocid.:lde c, por velocidade su

perior de r\ no G1S0 de rebç~o descendente de veloci 

dade. 

No lev:mt :JJ1Icnto, quando a velocidade B e 

malS elevada que a de A, domina-o. 

Quando há conflito entre hierarquia de prio 

ridade e· de velocidade, ' a tendência é conciliar as 

tendências opostas, no efeito de "Declenchement", on 

de o movimento do objeto B parece independente do 0E. 

jeto A, em sua execuç~o, embora ele seja dependente 

em sua origem. Essa dependência se limita a sua par

tida. O movimento de A serve para provocar o contato 

que comanda o início do movimento do objeto B. 

Resl.mlÍndo o que foi visto até agora, temos 

que os fatores de integração asseguram a distinção de 

'dois movimentos, intervenientes no lançamento. 

Por outro lado, os fatores de integração te.!:!. 

dem a ligar os movimentos nwna wlidade global. Esses 

~atores correspondem à condição de ordem temporal,e~ 

pacial e cinética. 

Com relaç50 as condições_de ordem temporal, 

observa-se a necessidade de rapidez na sucessão de 

movimentos. Também' os intervaÍos temporais não podem 

ser longos, pois que devem ser compatíveis com a unl 

dade do deslocrunento de um só obj eto. , 
Nas condições de ordem espaci:ll, encontra .-

mos que as trajetórias dos dois movimentos devem ser 

contígu~s, situada W&l no prolongamento da outra e 

dentro do mesmo plano fenomen:ll. 

Os movimentos em pl.:mos diferentes . do espa

ço abole a ~npres s}o causal desde que a situaç50 rcs 

pectiva dos pl:lI1os (3? ,dimensão)'. sej a per cebida ela 

rwnente. 

( 
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As condições esp:1ço-tC'!l\porais devem, ele for 

ma geral, assC'gurm' :1 integrnção dos dois movimentos, 

numa uniuJdc ele conjunto. 

COIl1 r e l nç50 às condições eTc ordem cinética, 

temos que lUll:1 gr~mde difcrenç:::J entre as velocidades 

dos dois movimentos ]eV:1 ã segrcg:1ç:50 destes, e que 

essa mesma diferença constitue um fatol' de hierarqui. 

zaçao. 

No Efeito de Lançamento, 530_ e:\-pressões usa 

das pelos sujeitos:"se vê o choque da~o por A, arre

messar, lançar, rejeitar o objeto"'. ·"n o choque que 

lança": "E o movimento de A que desloca B". 
Essas afinnações implic?J11 ntuna continuidade 

-de movimento e sua pertença ao objeto A. 
, 

. Temos no Efeito de Lançunento dois eventos 

distintos que fOllll:JJl1 um conjunto, tun todo, onde o ca 

râter global .é sublinhado pela eÀ-pressão "choque-que 

-lança" qw: , ou é in.:ldequada, ou signífica que há u

ma continuidade entre o evento choque e o evento 1an 

çamento. _ 

Pesquisando as metamorfoses fenomenais ocor 

ridas nas mudanças d.e f0111illS dos ohj e tos, temos a ex . 
. periência 46 (quarenta e seis), na qual A é um arco 

de círçulo COlOCéldo verticalmente e B Luna larga 1inln 

reta vertical do mesmo comprimento c espessura do a!. 

co. Ocorre superposjçno de A por B, a impressão pro

duzida é de que h CLll'\r::J se endireita. se torna reta, 

muna mudança ele fOllll:1. Essa mudança envolve tun pro -

cesso evollitivo que tem como pontos extremos a curva 

e a reta. A eVQluç50 é muito r~pid.:l, mas é como se 

os dados intel1lled -j ;irios fossem dados. 

A impressão é· de LUn:1 passagem progressiva de 

lUna forma a outra, mU !:1 continuidade entre elas . 

Essa imrress30 clesapa l"C'ce qu~mdo 115 grande 

diferença de ta111:lnho e à intpnr,llo t empor,l] é. 1I13io1'. 

, 

( 
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1\eSS:l illlprcss i-io j ntenrém o caráter 1 inkl 

clln'ada ou re t a, que se TllClntém constante. ~ necessá':' 

ria a prescnç<t de propriedades quc 'pennaneçam cons -

tantes no Efeito de ~let~lmorfosc. 

Cons idcrando o l:mçJJllento co;no Ulll.:! rne t.:unor

fose, não de fo rma, nus uc processQ, ele pode ser en 

carado como UEl W1id:lde evolutiva, o arremesso seria 

a continuaç8o do choque; , o choque se prolonga no ar-o 

remc_s$o, evolu i ndo qualitotiyamente. 

RegistJ'(lffiOS, ncste efeito, dU3s fa,ses dis' -
, . 

, tintas e que lnna parece terndnar q~'13ndo começa a ou-

tra. H~ qualquer ' coisa que tennina, o choque, a apro 

ximação, e qualquer çoisG que começa, o arremesso, o 

afastamento. 

Essas duas fases f o 11118J11 um todo organizado, 

tona aparece como produto da evóluç5'o da ' outrà. 

O as"'pecto de 'tl"ms'fonnação sucessiva apl:e -
" 

. sentada mostra um sô processo que apresenta, sucessi ' 

vamente, dois Gspectos diferentes. 

A transfonnação , (devenir) fenomenal traduz 

a complexidade das condições de 'excitação que dão lu 

gar à impressão de lançrullcnto. 

Observamos quc o todo orgalüzado a que. nos 

referimos ê dividido em p~rtes semelhantes, um movi

mento em duas etapas. Assinala-se, também, a cl,iferen 

ciação dessas partes. 

~Ijchotte registra o efeito de Transporte,que 

se manifesta cada vez que vejo 1U11 obj eto transportacb ., 
por qualquer ve ículo. A ilnogem do olJj e to se desloca 

sobre a retinG e, ent retétnto, o Illovimen to de tnlJlsla 

ção desse objeto não lhe pertence elo poúto de vista 

fenomenal. O 1ll0\'Í11lento per tence ~10 veículo e o obj e 

to transportndo pen n.:! l1C'ce imôvel,< p:lrece porticip:lr 

_dQ.J:QviJilent0 do veJcul o: 

1\0 Efcl to de L~)l ç ;UIlento , o ,TllO\ imento elo obj~ , . 

( 
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-to B 11~0 parece lhe pertencer. "Em outras pa]avras,él 

n~dific3Ç~O próprj~ ~o objeto n parece ser, do ponto 

de vista fellOli1Cn~ll, de ordem pununente espacial, não 

COJ;iporta, por ela me Slll~ , a,] gllm~ detenuinaçiío tempo -

ral, as condi ções de t empo nas quais se reali zam são 

fix2d~s pcl;! ve locic.bde com' que A arremessa B" (13 

131) . 

1\0 e:x.'perimentó 47 (qu<lrenta e sete) temos o 

obj eto A tml ponto h uninoso Íncolor e o obj eto B um 

círculo ltmúnoso venne lho de 3 cm' de diâmetro. A dis 

tância 'cntre eles é de 6 em. A velocidade do objeto 

A é de 10 on/seg. O objeto A següe até o centro do 

objeto B e desaparece quando ntinge a borda do círcu 

10. A impressão regist r ada é a de que o óbjeto A pa~ 

,sa atrás do obj eto B, continuando seu movimento. As-, . . . 
, sim, ~á penllc:nência, fenomenal do obj eto A e de seu 

mo\"imento. 

~1ichotte conclúi que o movimento de um obj~ . 

to é susc,etível, ein certas condições, de 'sobreviver 

fenomenaln':ente, à.:. supressão desse obj eto, ou ainda 

que pode haver continuação ~parente do m;wÍJrento de 

t.nn obj eto que dei..\:ou de existir e, que, portanto, nao 

se desloca mais. 

Se há essa possibilidade, r-.lichotte supõe, en 

tão, que o movimento pode per~urar após a imobiliza

ção do obj eto. 

Quanto ao movÍJncnto fenomenal, o autor o 

descreve conD um dado da e':-"'l)eriência ao qual t.nn movi 

mento físico pode dar nascÍJllento .. E 111lla simples có -

pia, s iJnples r epetição no plano psicológico do que 

se passa no mundo denominado eÀ"terior. 

l\\m13 t entativa de el aboração teórica . ~licho 

t te assinala: 

1 - ( possív~: l concebe r'o l ançamento como Wll proces -

c' 

• 

, 
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. 50 CO:ltlnuo sub. lctido ao momento do jmpacto a UJl13 c

voluç5 qu~ll:i t a tiva, por conseguinte as duas fas'es 

do proc sso apresentam aspectos muito diferentes (b~ 

sicar.l'·nte dift.:rentes) . 

2 - Pode-se a,L-:li tir que, por' conseguinte, as condi -

çoes nas quais ele se produz, o movilil'-'nto físico do 

"proj étil do apareciment.o. a una dupla representação . 

Este r.lovimento aparec.e , por sua :vez, como continua -

. ção uo movimento anterior do objef.o motol: e como mu- ,/ 

dança de posiç50 relativa (afastamento de ordem pura 

mente espacial) do projétil em relação a este mesmo 

obj eto motor). ( 

3 ... 1\ão há ponto de impossibilidade de que o mov:imen 

to físico do projét.il apareça ~omo c0l1tinuação do, mo 

vimento antel'ior do objeto "motor" apesar da imobili-

zação ·deste último depois do choque", 

~Iichotte . 19~4, pãg.136) 

1\0 efiod to de ' Lançamento, ao momento do ím -

pacto, o movimento do objeto motor parece se esten - ' , 

der ao proj étil, donde se l~caliza o, deslocamento . 

• r-lichot te assinal.a que não é correto af innar 

que o choque dado pelo obj eto motor aparece como a 

causa do movir.~ento do proj ét il e, sim , ,que o choque 

dado pelo objeto motor aparece como' a causa do deslo 

camento .. de ordem puramente espacial, do proj étil. . 

O ponto principal ela teoria de r-1ichotte es

tá na "extensão ao projétil" dd 1ll00,jmento ao objeto 

motor. Essa "extensão" manifesta o car5ter gerador da , 

i mpressão causal. Aqui,o autor elat ora o conéci to de 

ampliJçiio do mo\ i llento, que é "o n~l $cjmento, o esta-
A 

bclecimento da extensao do mov imen o, pre- exi s tente 

C' 
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de lun obj eto, 0 um outro oneJe este movimento re01iza 

o c1es l oc'mento" (13, 139). 

Se,- com efe jto, é1 0!n;)] j ação do movimento 

cons t :i tue o p~nto essencial m impress50 c::ms:ll, poeJ~ 

m(')s dedu: ir 05 seguintes conscquênci as: 

I - "/\ amp1i:lç[io não é concernente ao es t abelecimen

to da "extensão" do moviment o do obj eto motor, ela 

supõe , necessar iamente , a pTé-existência 00 movimen

to, e isto implica na hi erm:quia de prioridade, com 

as consequência s que ela comporta. .. r' 

2 - A ampliação nio é concebível de que se estabele-

ça sobre o plano fEmornenal luna dist inção correspon -

dente ã dualidade de movimentos executados fisicamen ( 

te pelos obj etos . Esta distj nção é assegurada por d~ 

pIa influência, segregativa e polarizadora dos obje-

tos, '. 

3 - A ampliação comportando a prolongação aparente do 

movimcnto .do obj eto motor depois do impacto,deve ha

ver, por outro ·l ado , contü1uidade entre os dois movi 

mento's. i'-Ias, sendo dados à açio, fatores e segrega -

ção e polarização, esta continuidade não pode se es

tabelecer que sob a fonna de uma evolução qualitati

va, de uma metamorfose do processo primitivo. Ora 

semelhant e fonna de wlidacle é \ sem 'dúvida alguma, di 

fícil de realizar; as condições de jntegração devem 

ser particulélllllente poss::mtes, do ponto de vista tem 

paraI, esp<1cinl e cinético. 

4 - A continuidaoe do processo supoe , evident emcnte, 

a "pertença" ao obj eto motor do mov imento executado 

pelo obj eto lançado, e este não se torna possí\ e1 gr~ 

ças à invers:lO (b p01 arülaJe . E ela se encontr:l. re -

forçada por lima hierarquia descendente de velocida -

des que , cm .1\..en t l1:lndo. a clO!i tln:1llC ia do obj eto \ , deve 
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Dcentunr, ~o 11 smo tempo, a pc-ctenç:1 , contr<:lpnrtida 
. , 

de tal dOllllll ~llC jJ" ·(J.:),l·W). 

Scgl U1\!10 ~ Ii chot te, o e[e'j to de Arrastamento 

e o Efeito de L.ulÇ~ I II\C:lto sao J;1l11to próximos. No pri 

meiro se observa o moviu nto do "agente" deslocando 

o "pJciel1te", Este executa t; n mov.ulK'nto que n:io lhe 

pertence. Ele está inerte, é o outro que o " empurra'.' 

No efeito de arrast:U1knto , os dois objetos 

se movem· simul t:1l1ealll~'ntc e de forJll:.l sell1e lh:lnte , de

pois do impacto. O [feito de Arrastamento se apl'oxi 

ma do bfeito de Tral1s~orte, de onde deriva genetica 

mente. 

O Efeito ele L~mçaJllento e o de Arra s trimento 

pertencem à mesma cODcep :io t eór.i..ca. Neste último c~ 

mo no prj meiro , a rrioridade do movimento A ê que lhe 

assegqra a dominância sobre o obj eto B. A prioridade 

temporal é sufjciente p:1ra assegur<lr a impressao cau 

sal e influenciar o mo 'imento do obj eto motor de for 

ma segregativa .e h i r;:lrquizante, 

No Efeito el e i\rrast~l1c nto é necess5ria a si 

JI.lilitude de movjmcnto dos dois objetos depois do im

pacto, do ponto de "i sta de di1'eçüo e de velocidade. 

Obsen a-se . lpress:io de arrnstarnento rhesmo 

no caso de mmlento de n .lociebdc após o encontro dos 

dois objet os , o q\l ~ est5 em contradiç50 com nossa ex 

periênciJ di5ri;:l po rque consiste mun paradoxo em ter 

mos· de 11lcc5nicn . 
L ~ 

Um dos cas s de arra stanento C' o efeito çle 

Reboque (trac ion) no qual o objlto J oto r aparece co

locado adiante e Oltro, a j m rCS S:lO é que r eboca o 

outro ohj eto. As or,!ani:3 . Õ s estruturai s dess3s du-

as fonll~ l s d j mprC's~;) 

que, S iJ sCIllclh~Ul C S . 

: . .lll s:ll, :\rr3stamclIto e Rebo -

i\. jl lpr s <i l' I rr:l: ' ; J'\2 iltO: "o obj " o i\ 

arrast0 o ohj eto B, uc o prl'1l k com cle". "J 

( 
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S{jO ue G IUS,l1 idade é de novo evidente: é A quc faz 

aVllnçllr B, flUC produ:: 0 clcsloc lIJnC'nt o ue 13" (13 , :101). 

~Iichotte a ss jn:üa que l U:lJ. dáS característ i

cas fun cl<1f.lentais do f reito de Arr~l stamento é a ausen 

Cla de autonomia do objeto arrastado. 

/\. impress5:o causal ' do Arr:lstmnento é essen

cialmente 1 egado ri mU lh nça que se produ z no r.mvünen

to pré-exj s t ente do veículo no E10mcnto em que este 

movi!nento se estende ao obj eto transportado e efetua 

a mud,:mça ele dÍTeçj'o deste último, 
- -

As condições essenciais do Efeito de Arras-
-tamento sao a prioridade temporal do objeto motor e 

• a semelhança dos movimentos depois do encontro dos 

dois obj etos . 

-Tanto o Efeito de itrrastamento como o de 1.an 

çamento, se enquadram na mesma b3se teórica, a de ,i\m . 
pliação de f-Iovimento que se l~eléíciona ao aspecto ge-

, radar da impressãS' causal , a "extensão" do mo\!imen

to agente ao paciente . 

'A impressiío de extens30 do movimento do a -

gente ao paciente pode se processar de dU<1S fonnas 

extensão por prolongamento e cÂ"tensão por fusão, que 

se verific~n nos efeitos de lançamento e de arr-asta-
- ' 

m((nto, os dois tipos de impressão causal teoricamen-

te realizáveis, na pr0jJosiç30 de ~Iichottc. 

Não h5 , i mpressão causal no caso em"que um 

dos obj etos est5 imóvel, pois a aJ:1p licação press upoe 

a existênc'ia de um 1I10vimento do agente que modifica 

o do pa~iente., Sendo imiJrescindí\ e1 a distinção en -

tre os dois movimentos, tDTIll sucessão de movimentos da 

mesma nature3a execut;Iclo por wn só obj eto 'não leva ã 
impressão causal. 

Por outrõ lado, certo gra 1 de selllel 11 ~lJ1ça e~ 

tre os movimcntos dos dois obj etos se b :' nccess5rio 

, .J 

( 
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}X1rJ que ~ l:ludançn ocon·jd~1 no sC'L:undo obj eto pareça 

ser "um~ eX l<.'llsilo" do primeiro~ J\ssim , no caso de di 

reções OP()st~s dos doi s mo\'i'lIlelltos não ocorre impres 

S80 GlUS~ ], "[lussi est-il théori'lllci ~i1t impossjble 

de pro\'oquC' r lUlC impr6ssion d'attract ion active en 

faisant se mouvoir wn objet vers un autre ou celui -

ci s'approche, de lui" (13, 216). 

Necess~rj~ ê, t amh~m , umn hieraTquia de mo

vimentos apresentando domiIi31)cj a do movimento do ob

jeto mot or (agente) . A impressno de f reio (freinage ) 

não tel~ possibilidade de se real iza'y, pois o obj eto 

motor deveria ter, no momcnto de ÍI:lpacto, llllla veloci 

.dade menor que a do outro objcto, o que vai contra a 

afi11l1ação anterior ~ flU1uamcntndn teoricamente e com- ( 
I 

provada 'eA-pe rimentalm nte . 

t-lichotte " crificou a ausência de impressão 

causal nos ca'sos de cl1usahdadc gual i tativa pura, e 

a justifica com a imposs ibilidJde de , nesses c~sos , 

realizar uma verdau · ira ampliaçiio. 

, ·No decorrer ue seus experimentos , o autor ve 

rif.icou um fenômeno singular: quando, ,após o "choque,' 

nos efeitos de Lançmnento, o mO\"ÍJIl nto do paciente se 

torna mais r~pido qUE' o do agcnte, a impressão cau -

sal se apresenta <Icentu:Jda , qu:mcJo a efic5cia da cau , 
sa deveria parecer diminuída. 1\ esses casos parado -

xais, além dos casos nC'gati\·os, dcnomina Hi~hotte"de 

véritables, pjerres de touchc de l a theórie de l'am

pliation" ~ (13, 218), pois mostra, ainda , a "inuti1ida 

de 'dc conccpçõcs psicoJógicas quc t ndclll ~ ~tribuir 

ã experiência ' ad'luj ri 13 o pnpcl essencial no estabe

lecimento da lig;lÇão c .::lus.::ll" (13, .c.l8). 

O caráter gérador d~ i npr 5S;]0 c:1usa l foi , 

por mui to tcnq10, cons úlcr~ldo o traço csscnci:ll da 

cau~ali clJdc e pr tende se r C:\l)l iCl pela tcoria da 

Ampli~lç :io I ~Iovimcntd. L a preo upaç~o com car5ter 

. , 
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gerador da jmprcss30 .causa] ·, encontramos em ~lLmlc, Cl 

tado por i'>ljchotte13 (1 954 ) . . 

"ShOl'" , 1 an}' one lcave this lI)stance,and pr~ 

tcnd to defj lY' a causc by sa)'ng it 1S sOJl1cthing pro

ductive of anothcr, 'tis cvidcnt he \Vou'd sa)' nothing. 

for \\'hat does hc J ilC~l11 by productio:1? em hc give any 

definition of it., that \v.ill not be the same, \'<'ith 

tlnt of causatio? If hc Cl}1 I t, I d8sire.· it · ma)' be 

produccd. If he cannot , here he: nms in a circle 

and gives a synonimus term insteacl . of a definition " .-

(Hume ,' A Treatise of Human Nature. E. Longmans , Lon-

drcs, 1890, vol.I, p5g 379). 

"I have alrea.dy made, that the idea of pro

duction is the same with that of causat.ión" (Hwne 

pág .· 391)". 

E t~lmbêm por Duc kheim : 

fIChe qui est tout d'aborl impliquédans la 

notion de re1ation causale, c'est l'idêe d'êfflcaci

te, de pouvois product.cur, de force activc. On &n 
tend .conuilUnément par causa ce qui est susaptible de 

produ ire un ch<U1gement déterminê (.".) L I hwnani tê c' . 
, est toujours réprcsenté la caltsali tê en ternlGS dyna-

mique::;" (13,391). 

Segundo ~Iichottc o succsso da teoria de j\!ai 

ne de Biran se deve à solução aceitável apresentada 

para o problcma' e aceita por longo tempo. 

A Teoria da Ampb é1ção do ~bvimento se pro -

põe e:>..-plicar a gcraç50 da illlprcss50 causal, j â que 

"runpliação do. movimento implica l m13 vcrdadcira gera-

çao: 

1 - No momcnto em quc' c;e rCélli za a a.mpli3ção, h5 a 

EJ2ari ç50 de tua [:1to novo: a l11ud::m a súbita do p:1cic.!! 

te, quc se trata d um ~iJllplcs des locamcnto lo :l l,de 

wn movimcnto de tr:msl3ç50, ou d tm13 modj fica 50 de 

( 
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f01111a . 

2 - O fato 110\"0 ap~1rCCCU em conU nu id:lde com um cven 

to pré-C'xj~ ·. :TI~t c , e Te:poncle n unIa eVo]uçüo deste, ~ 

ma vez qUe a ampliaç:ío consiste em que o movimento 

(ou mlld~.m ça dt..: f 0111\:1 ) , que foi ;:mterionnente o fato 

exclusivo do ·~ gcnte, 5e estende ao paciente. 

3 - A aparição do fato novo não in~)lica i10 desapare

cbnento do evento primitivo. l\ extensão ao paciente 

do movimento do ogente não é outra ·.coisa que uma 

transform::tção tota l deste movimento, outra coisa que 

wna simples substituição ou que wna divis80, já que 

• o movimento pr i'1Üti\'o continu3 Cl existir como tal 

Isto é <nrj dente no caso de arrast:lfnento (e de seus 

derivados ). ~!as r eencontrannos uina situação análoga 

nos casos mais evidentes de lançOJllento, pois o movi ..... 

inento do agente parece se continunr após o ÍJnpacto e 
. ... 
e o que parece rea li zar o deslocnmento do paciente. 

4 - Há, ·entret.anto, desde o momento em que se realiza 

a ampliação, Wlla dupla existência : a do evento priml. 

tivo e a do f a to novo" (Micho:tte , 1954 , p5g.2lS). 

Ass ÍJn, há l un desenvoh'imcnto de Uill proces -

50, se tornando algo diferente de 51. mesmo, ao mesmo 

tempo que nnntém sua identid:lde <mt erior. 

Segt.mc1o ~Iichotte ao de:-.dobramento .fenomenal 

é parale lo lun desdobramento fisiológico. 

4 percepç50 de causalidade, ao contr~rio de 

ser a per cepçao de lima ."dependênci a "., 

de una ger ação, "geração imedi:lt01!1ente 

dado fenomenal. A (') . .-periência Glusal 

- -e a percepçao 

dacla ",como um 

n50 implica , 

portanto , em LUlla i n térpr etação posterior dos dados fe 

nOlllcnais péll"a a lquirir signifiGlç50 . 

Citando o autor :"C' est au contr~ire l' im 

pTesslon C<lUS3le q Ul es t sourcc , ti Sig1Üfic:ltioll e t 

, 
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,q~le donne pour une gr ~md p8ft , " ~.d nsi que nous 1e di

sion ebns l' introdllct j on aux chases" qui nous entou -

r ('nt .le sens qu' el1 es ont pour naus" (13,220). 

:,!ichottc r eve13 ll"jnfluênda c.b escola ges

tal tista em t odo ~ eu trah:ll 110 e coloca, mesmo a qucs 

tão da j mpr t;:ss!io c0usa1 ent l'e os problem:ls psicológi 

cos de organiz:1ç~o estr:utur~ll da perccpç:lo. Para e -, 

l es, a imoressão causlll "n50 pode ser cJassificada de 

"ilus80 de causaJ idade" , trata-se, realmente, de uma 
" " 

percepção, produto da "co;nbinnç50'" de excitações . 

À possível falta de objetivjd<Jde de wna im

pressao , aqui a impressão causal , ~Iichotte coloca que 

a impossibilj dade de registr5-1a (com apqrelhos), re 

gistrando a "geração" do movimento "não implica na 

ausência de obj eti vitbde na impressão c<Jusal como' " 

tal fi. " 

Continua , afil1n~ nelo a confolluidade, de moelo 

geral, entre as nossas i.JTlpl'E'SSÕeS e as coisas ou e -

ventos fÍ"sicos que as provocam, em condições nOllúais, 

sendo as "ilusõcs" relativamente raras nessas condi-
-çoes. "Le sait fait d'aiIJcurs, que nous puissions 

viere, e t agir de façon ac1aptée dans 1e milieu qui 

nous entoure, monO"C à l' évic1ence qu' il y a une cor

responclance tl:ês ] arge eIltre le mond phénomênal ct 

1e monde physique" (13, 223) . 

Obser,,"él.J1do corresponJência entre, por exelTI:

pIo,' a Ílnl:l.reSS:lo de força com a "energia cinética"clo 

obj eto, e a imprcss30 de arrc'!n<3SSO com o "traha lho 

mecânico execut~!do" pelo obj eto, concluiu haver gra~ 

de correspondência entre as l eis da mecânica e as 

propried~ldes da i mpressão ·causal. 

AS Sjl;l, ~l percepçiio da caus:ll:iebde c C010Gl-

---d-:tpelo :.lutor, LlO 10clo dos out rps ti pos de percepç:lo: 

;:on peut condllre de t~lt ce]a que, ]a })crccptiO!lS"C13 , 

22S) . E, defini. ndo a imp r ' S~:lO GlllS~I.l : "011 pour ;1 i t 

dire que l ' il!lp rl..~s siol! S caus:llc est 1";1 j'c' l'cepcti oll du 

( 
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tr,1\',1 il ll' un(' [orce méc;in iquc , co~o l' ::il !1f) rC'~s::i on du 

1Il0uveJilent d 'UllC auto cs t la perc~p : tion de son dépla 

CCíllcnt dans I' espace l)hys ique" (13., 22.3). 

R'2sumindo a Posição de ~·tichotte 

Util izando o método. de an5lise genética que 

"consiste, essencialmente, em lUlla vez detenninadas. as 
. -- ," 

condiçé?es elo ' fenômeno, s::implificá-bs 'em diversas di 
reçoes e a compar ar as impressões correspondentes, a 

' . -
quel as da e:>-'1)eriência completa" (Hichotte, 1954). 1'-li 

chotte se propôs a pesquisar a gênese da ,impressão ( 

causal. Encontrou-as nos e:>-'11erimcn os de causalidade 

mecânica, envolvendo mOVImentos de dois qbjetos se 

desloéando nó espaço, não acontecendo o mesmo nos ca 

sos de causalidade qua l i tativa, ligada à mudança de 

características de um obj e to, cor e a ltu,ra, -por exe!!! 

pIo. A.impressão de causalidade quando ocorre neste 

caso, aparece ligada à impressão de c~usalidade meca 

• rtica. 

A partir de seus experÜlcnt os, elaborqu a 

Teoria da Ampliação do ~[ov::iJl1ento_ na qua l a i mpressão 

de extensão do movimento de lDll obj eto a outro, expl i 
ca a iJnpressão causa l. O mO\rjJnento do primeiro obj e 

to dá "nasc::iJllento" ao mOVÜlento do s eglU1do obj eto e 

é por ele .:respons5vel. I sso cm;sti tu i uma percepção, 

no que a causalidade se r eSlmlC m OlJ "impress50 de 

causalidade" e nao m una " i lusão de causalidade" . Es

sa percepçilo se process<.l de fonna idêntica a qu~llquer 

outra percepção e está sujeita às mesmas l eis que e~ 

tas. Apresento, ainda, concordnncia com as l eis da me 

câniGl , prov<'lIldo a concord5ncia existente entre o J11lU1 
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do fenomenal e o mundo flsico . 
~lichotte apnisenta, 8ssim. uma abordagem fe 

nomenológica do problt>ma da c<lusaljdade, mostrando • 

ao lado Jj sso , tuna vi s5:o geswltista dos fcnÔl:1enos. 

" 

" . 

.. 

. . 
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Dl PSICOLOC;T,\ S C1AL 

Pr:I6 PECTl V,\ DE IKSP IR.:\Çl\O GESTJ\LTISTA 

6.1 - A Obra · de I ~ ider 

97. 

Segundo Heidcr, a atribuição. faz parte de 
, -

nossa vida diária e é respons:1vel por muitas de nos-

sas reações e, pela compreensno do Inundo que nos ro

deia . As fontes c<:H.Lsais às quais a.tribuimos os fenô-

menos (aconteóJnentos) S30 de natureza p~ssoal e im- ( 

pessoa] : Assim uma pessoa pode causar "urila mudança em 

outra pessoa" . 

. O e 'studo de Heider parte da análise do que 

denomina psicologia ingênua, isto ê, a psicologia do 

senso COll1lUfi, existente no relacionament~ entre , as 

pessoas; .Assim, "de acordo com a psicologia ingênua , 

as pessoas têm consciência· de um ambiente e dos acon 

tecimentos que neste se dão (9 espaço de vida),obtém 

essa consciência através da percepç ao e de outr:os pr~ 

cessos , são ~lfJuenciadas por seu mnbiente pessoal e 
, 

impessoal, causam J11udanç~s no ~lbiente, tem habilida 

de para (são Célpa z.es de ) e tcntam causar . t~is muda~ 

ças, tem desejos e sentimcntos, es tão em relações de 

tmidac1e com outras entidades (ligação) e são conside .. 
radas dc acor do com :.ertos padrões (dever) '.' (Heider • 

1958). 

A descrição causal é a an2Ílise das condi 

çoes que provoc:un a experiência pcrccpt ual, cxplica

tiva da dcscriçJ o -fenomenal, ou seJa , "a nature za elo 

contato entre <:1 pesson e s eu ambient e , t a l como es se . 
~ 

e e)q)er:iment~do cl in~ t~J1lcntc pe l a p 5S0<;1" . 

Na descrição fen oJlK'nnl t emús a pe s soa em 

COllLltO dire to com os obj etos . Por out ro 1aoo, na (1-

niíLi sc C~llSJl t emos várias t 1.;] jX1S. Enca r ando o p ro -

ccssõ )(~ rce )t lUJ como um :11"CO .1crce p tu:ll ( nrullsh' i cL, 

. ,../ 
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19S2), com do is pontos - f:inais~ o ohjeto e o percepto. 

O obj eto sc constittie na parte do ambiente pnra - a 

qual se dirj íjc nossa p~rccpção e o r:ercepto , a que o 

obj cto nos jx!rece . O obj et.o, denominado por Brunswi

ck (1952) ele foco inicj~~, pois é onde se inicia o 

arco percertu~ll, e é t8r.lbém denominado estJJ1]ulo dj s

tal, por se t ratar de algo colocado fora da pessoa. 

O eSt:lJl1u]O di.sta], foco inicial ou obieto "refere-se . - -"'-._-
à realidnc1e mnbiental, um estímulo objetivo dcfinido 

. -
por propriedades percept.íveis por qualquer um" 'Hei-

der, 1958). 

Ao contrário de Bruns""jck, Heider coloca co 

mo ponto de partida do processo peréeptual, o 'estím~ 

lo proximal, que é o padrão de estímulo tal como a -

tU1ge os órgãos dos sentidos, isto é, o estímulo dis 

:tal (objeto) "mediado por ondas sonoras, padrões de 

luz e outras condições do meio -ambiente em que -se en 

contram percebedor e o objeto de percepção. 

-No processo perceptual, o~orre, no interior 

do organismo , a apresentação ou imagcnl do obj eto ,ch~ 

mado por Heider de processo cEmstrutivo de perccpção 

que leva ã consciência do obj eto, que é o foco .termi 

nctl desse processo, isto ê, o percepto, a realidade 

tal como é percebida pela pessoa. 

Na percepção de pessoa, as m:mifestaçõcs da 

personalidade se constituem na mediação. pois deter

minam o p'ldrão dos estimulas proxir.13. is. Os dados pe

riféricos ã p~rcepção, denominados "material bruto" 

cntram em interação com os processos centrais no cé

rebro. Esse "matcrial hruto" na percepção -de pessoas 

se reSlmle em nçoes e rcnções de pessoas. Essas ações 

e Teaçoes ("material br uto") são "interpretndas" pe

los proces~os centra -j s , a parti r de nOnllnS próprj as . 
destes. Aqui os tcnnos , "pcrccpçuo" c '.'cogniçiio" se 

- .~ 
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aproxi ,13111 e confundem como bem coloca Allport em gua 

exposlç :lO: 

"Co:no p}-ir.:e ira apto:\ÍJ:J3ção, digamos que ela 

(a percepção) tcn algo a ver com nossa consciência 

dos obj etos ou' c Oildj ções que nos cercam . D~~pende, em 

grande parte ,das i]:1pn~ssões que 'tais obj ctos provo - . 

cam em nossos sentidos. ,f a 1I1aneira pela qual os ob

j etos nos parecen, a Jn,lJ1eira pela . ~ual SOJJn impres -

sionam,nosso tato, nosso gosto ou 110SS0 olfato. No 
entanto, a percepção também envolye, até certo pon -

to, uma consciência compreensiva, llln "sentido" ou um 

"reconhecimento" de tais obj etos ( ... ) A~sim , pode -

mos incluir todos os sentidos e interpretar a perceE. 

, çao como capaz de abranger a c6nsciência das ' comple

xas situações COi;l?Ort amentéiis, be"a como de obj etós 

, singulares . Embora 3.1 guns psicólogos tendêlJll a atri -

buir esta última consideraç~o à cognição, e não à 
percepção, os dois processos estão intimamente irite~ 

ligados, que dificilmente seria' possível, sobretudo 

do ponto de vista teórico, considerar um~ como sepa

rada da outra" (F.H. A1lport, 1935, pag.14 - citado 

por Heider, pág 39). 

SeglUl.do Heider inferência é, na linguagem 
-' cornlml, o termo uSCldo p3.ra des i gnar percepçao como a 

constnlção do percC'pto na consciênc ia. Para seus prQ. 

pÓsitos, utili za ó tenno percepção para designar "to 

das as diferentes maneiras que· U\ lOS para conhecer o 

ambiente, desde a pçrcepção direta até a inferência 

eÃ-plÍcita" (Heider, 1958, p5g 1). Por conseguinte, o 

tell1l0 será usado desta m:mcir3 na presente e:---posiç?io. 

Assim, t elIOS o per cept o como pro luto no prQ. 

--ees so percnptú"O, ponto fin;J.l do ato perceptu31 ,como 

9, fato que :1parc e iH' posso C'Sp:l p de vúIo. . j 5 que o 

( 
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'~lla terial bl:UtO" pCTIlL.1neCe nao idcnt ificávcl, fenome 

na] nente, tanto na percepção de co·i sas como de pes -

soas. O percC'pto, imprC'ssiío ou representação du rca-

1 idade iJ:1~diata , exterll~, ~lprescnta granc;1e correspo~ 

dência com o objeto distaI, . ou seja, a parte do ambi 

ente para a qll'~l se dirige nossa percepção. l\. despei 

to eb l-:1ediaçõ'o (luz, ondas sonoras etc) influindo no. 

estímulo distaI que estimula., el1tõ'o, os órgãos sens~ 

riais (aqui denominado estímulo ·p:oximal), a percep

ção ·do objeto pennanece bem constante. 

Este fenômeno de constância observa-se tan

to na percepção de propriedades do obj eto, na per

cepção de coisas , como na percepção de traços ele per 

sonal idade, por e)..'periência, na percepção de posso -

. -as, na peTcepção social. AssÍJll: percebemos um traço 

de pet~ona1iaade manifestado de 'diferentesfonms,em 

·várias situações e o reconhecemos como constante na 

personalidade de una pesso~ detenrrÍl1ada . Como assina 

la BrunsKick (1934, pag .. 2l7 - citado por Heider , 1958 

pág. "42): na Tealidade, podemos·, exatamente como no 

caso de percepção de coisa;· falar de uma "constância 

da persona1 idade" aparente, na variedade de su~s a -. 
çôes. "Isso ocorre, por ezemplo, se. apesar de condi-

ções - as inst.igações do ambiente - sempre pe.Tcebe -

mos a mesma personalidade em outra pessoa, ap "'sar de, 

em cada caso, ela apresentar comportamento diferente , 

que cOlTes,ponde as leis de reação de sua 1)ersona1id~ 

de, e que estiío apenas na mesma l:elação com · as con -

dições" (Heider , 1958). 

O fenômeno da constância p rccptiva parece 

estreitamente ligado às proprie · ale s n50-inv3 ri.:1I1tes 

dos obj ctos, Ch3.J1l3dos propried:Jdcs dispos iciona j s ,c~ 

-1::0 -('\ fOlln::: de lnn obj e to sól 1 do, por exemplo . Essas 
, 

propri.edades disposiciç>Il8.is peIT.ütcn predição do"com 
r < . 

( 
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portwlIento" elo obj c-to em noss;) r'cl,lçiío com c.le. Usan-

do lUll excmplo do próprio I leider ,' sabemos que, todos os 

ob~ etos esfêrjcos e sóLidos podem s '""r rolaoos. 

Na percepção social, as p}'opriedades dispo

sicionais se relacionom ã ca'r;1Ctcrí s ticas disposicio 

na is ela pessoa . Assim , wn traço de pcrson~llidade é ~ 
ma característica disposicional, ele se m::mtém cons

tante apesar da variabilidadé de cÜ'CW1stâncias e C011 

portamentos . A partir de traços de .. personalidade , ta ./ 

racterÍsticas disposicionais, podemos "prever" o com 

portamento de uma pessoa. 

As propri edades disposicionais frcquenteme~ 

te se referem a entidades mentais ou psic'olôgicas 

quando se trata de percepção $ocial.. ~ o caso dos m:? 

tivos .ou sent,imentos, que são entidades p'sicológicas, 

imprescindíveis para a compreensão dos fenômenos a 

. nível socüil, como coloca Heider: 

"Assim como as sucessi\'.1s ''vistas'' perspec

tivas de Ullla paisagem , observadas atráves dã janela 

4e um trem em movimento, sô podem ser '''solucionadas'' 

ou transfonnadas nwna wüdadc significativa através 

de referência a objetos distantes espalhados no' esp~ 

ço, tamhém os atos de pessons pr'cc~sam ser vistos a

través de motivos) ' de fonua qüe a sucessilo de mudru1-

ças se 'torne uma sequência relacionada (Ile ider e Sim 

mel, 1944 , p5g. 256 e 258) 

Parece adequado descre\cr a interação da 

pessoa e seu ambiente como l Ull pro-esso entre dois f~ 

coso Em se tratando de rel nçõec:; entre duns pessoas • 

esse processo apresenta dist ~lÇilo a respeito da qunl 

é interessante citar Asch (1 952 , p5g. l 42 - citado por 

Heider, 1958, pág.15): "O fato m:lis not iível das rela 

ções hum.:l11élS é <:,erclll ncontecimentos psicologi GlJllcnte 

( 

, . 
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representados em 'caçla um dos par ticipantes. Em nossa 

relação com o obj eto, perceber, penS;lr e sentir oco r 

rem em LUll lado, enqu~1J1to que, nas relações ent re pe~ 

soas tais processos ocorrem em nmbos os ludos c são 

interdependentes ( ... ) Interagimos com o outro" (3 , 

47). 

No processo de percepção 'social identifica

mos "duas regiões nucleares, 'pessoas, ~esign3das E. e 

~. A pessoa E percebe ~, e a pe'ssoa· ~ percebe E.. Ne~ 
sa percepção as propriedades disposicionais são medi. 

das pelos comportrunentos eX'Plíci tos. a fOlma pela 

• qual o conteúdo se nos apresenta" Assim, temo~ o co~ ( 
, 

portamento aparente e os motivos a eles ligados . Como 

se processa a distinção destes moti\os? Heider lança 

mão da Psicologia da forma para .ex-plicar tal proces

'50 quando usa o termo inclusão para se referir ao fa 

to de que, em muitos casos a aparência do estír:1ulo 

local ê .detcTI1lÍnada, ou pelo Illenos co-detellninacla 

por seu ambiente - a situação em que ~parece - os es 

tÍJnulos que o cercaI,n , o que se r elaciona com o pr1n

cÍpio dessa escola, segundo o qual as propriedades 

das partes são determinadas pelas peopriedades "do to 
... 
e dó. Portanto, a intel1)retação de um comportamento 

detel1ninada, em grande parte, pela situação na qual 

se acha, do contexto em que, ~e apresenta. No caso 

de estímulos ambíguos, acent ua-se a açao dos estÍJnu-
>. 

los circundantes. 

Sobre célmpo total de estímulos, encontramos 

o conceito de "gr::tdientes" de estinulação em Koffka 

(1935): "As qUéllidades de objetos percebidos depen 

dem de gralientes.de est:iJ:1.ulação", c, em Gibson, o 

concei to de "estimul ~l çilo ordinal" , que e a "variação 

sill1ul t5ne ~1 sobre o cOIl.i unt o de 1"C e tores ou l U1la ex

citação difcTencial de diferentes .receptores , c a 01' 

dem dess:l v~lr iação" (3, S8) . 
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A süposiçilo de est5gios que intervêm entre 

o estlm'...tlo proxim:ll, e o perccpto leva ã Iloção de um 

processo hierárquico na percepçao social, de acordo 

com o '1u~l, o estímulo proxim~l provocava o apareci

mento de "sentimentos mais periféricos" que serviri

am de dados para elaboração em ní rel mais elevado . 
-Heider fala em "sentido" na percepçao se r~ 

ferindo a crenças, interpretações, avaliações do mun 

do obj etivo. O obj eto precisa tc.:.' um sentido e quc 

este se ajuste aos dois que lhe estão próximos : " o 

mundo que percebemos precisa ser coerent;e e os estÍ

mulos equívocos, lTlesmo os estímulos ordinais provoc~ 
rao perccptos '1ue se ajustarão c p rovocarão lDTI qua -

dro integrado" (3,262). 

Como se Já esse ajustamento e integração ? 

He ider supõe ·a existência de Ul:1a hierarquia de estlu 

turas entre o conjunt o de estímulos e as impressões 

resul tantes, que pellnitem a an51ise produtiva das cor 

relações cntre o campo tot<1 1 (~e cstímúlo e o campo fe 

nomenal total. E em hicrarqu ia de relações : "na hie

rarqui::l de' relações exigidas surgem conflitos quando 

as relações entre 3.5 pa rtes do nn.mdo visual são com~ 

·patíveis com as Te] aç:õcs exi~ idCl s por outras partes 

ou pelo C11l1pO vi sua l totul" (3, 65) . AssiJ11, · a percep

ção do obj eto é lU ila p .rcepção di:: relação, ci tando ~lcr 

leau-Ponty : 

" tÜ\.b tl nossa pc rcq :lO es t & impregnada 

por lUlla l óg ica tU" :ltribui ;1 G1Ll~ objeto to(18s as s~ 

as pr pr i cda lE's cail Tclaçi:ío 3s ck out r os , e que ex -

clui, como irrc ::! j s , tOJ0 0::: i nform~çõ ··S q l.l8 não se 

ajus tam a js<:o" (, :2 1'1 'au-P n1y ,. 1954 , p::íg . 361 ) - (3, . 

65). 

1\0 ClSO U:l ' per cPC; i:io . 'daI, ~ sit.u~lção {'jí! 

que se (l l'cscnt él \ 1:11 Cl)l1lpOr ~ l"illm to c),.-pI J i .t o cspccífi 

• '> 
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co é que pel1ili te a detennin::lção das motivações subja 

ccntes a e]e, o que s e traduz em fonte de erro per -

ceptivo, como no efeito de -Halo, por exer.lplo. Citari

do Piaget . 

"A r e lativicbde perceptual é uma relativida 

de defonn311te , no mesmo sentido em que, na linguagem 

oral, se di z que tudo é relativo", ao negar a possi

bilidade ele objetivid2c1e ( ... ) a relatividade da in

teljgência, ao contúlrio., é a condição mesma da obj~ 

tividade ... (Piaget, 1950, pâg. 75/76 - citado por 

Heider, p5g.69). 

O comportaP.lento ele wTla pessoa em Uma situa

çao de\~e-se, em grande parte, ao próprio percebedor, 

que, com sua pre s e nça, "evoca ou suprime as manifes- 

tações d~ a l guns aspectos ela personalidade da outra 

pessoa". O percepto difere muito, ne sses casos,da re 

alidade objetiv::l,' o que Heieler denomina "percepção 

errada". A jJCrCepç80 C'goo?ntricê. enquadra-se aqui de 

igual mane ira . 

Heider refere-se, aqui, à atribuição como 

"outra base de erro cop Ütivo" e di z: "o co~portai11en

to pode ser- atrihuldo, fund::ll!1entalmente , ã pessoa ou 

ao ambicnté; \'~ le di -~r, o comportélnlsnto pode ser ex

plicado por traços r e l a tivamente est5veis ele person~ 

lidi1de ou por fatores elo ambiente . O fracasso, por ~ 

xemplo, pode s er atribu"do ã falta el e h::lbilic1:1de ,uma 

caracterÍsb C::l pesso,ll ou 3. suposição de que él t::lre

fa é mui t o d ifícil, llr!!;] condiç_ão do JJ1\b j.ente" (3,7"1). 

Os es tímulo :> 1 r oxi :"!l::lis n50 apr esentam cor -

rcsponel~ncj::l absolut:l cc;n os 8S'- í :,'ulos di.stais, pro

priedades do c. bj etÍ\'o de perc C'pç iio , o que cl ã ao ob -

s c rvador, ]j bcrel~de ll ~ o1"p.<mizJç;l o e intcrprc taç2io 

desses l:l -'snICls cst Íi~li. tl OS . DJ.l,· 1~'::ODtran;1 s <-1. man ira 

d(~ percc'Lc r cijicrjn 1- el e pcssoo. ::l p S S O:i, cb('dccenelo 
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a diversos 'estilos p(,1"Ceptll~is", rc]acion~dos, de a-

cordo com autores de orientação fcnomenológicl, ã re 

ceptiviebde psicológica. individual. 

"A idéia de que nossas cognições expect.ati-. 
vas e açoes se base] mn num domínio da l'ede causal do 

ambiente é, naturalr.lente, lnna suposição básica de u

ma psicologia cognitiva, e será aplicada em todo es

te E'nsc:do" (3,75). 

No que concerne ã percepçao dos objetos en

contramos em Th.mcker(1947) a seguinte descrição : ''ver 

wna árvore s ignifica estar aberto para wna ánTore ,ou 

dela participar" (pág.506) - (citado por Heider,pág. 

77), o que Heider chmnG de participação fe11 0111enológl 

ca do percebedor do objeto. 

o Observa-se como propriedade do própri o obj~ 

to lIDla maior ou menor perceptibilidade, assim, um oQ 

jeto é mais visí~el , por caractE'rísticas que lhe são 

. pecul~ares , embora sua percepb bilidade . tê.!nbém depe~ 

, da das condições mediadoras que se encontram entre 

este e o percebedor . . ~ o caso de l!Jl1G caligrafia "in

decifrâvé l", mesmo com boas condiçõE's ar.lbientüis . 

. ExtrapoJ..mdo a propri dade ''perceptibilida

de" do obj eto, da percepção de coisas para a percep

çao de pessoas Heic!er colocn- a como propric:lélde dis

posicional "crucial quanto às coisas que 'd sej amos 

manter secretas" (3,S7). 

Segundo ele, lUll dos cn ários usa los 

distinguir o que á particular d que e pú! ico é o 

da perceptibilidade . Assim, enc ntramos em 31guns au 

. tores , a distinção entre o "cu particular " e o " cu 

social " , referindo-se o primeiro 2. personalidade re

al do suj ei to e o seg mdo 3.qucln que ê (1<.1 ;] aos ou -

tros atrm"ês de CO::l;)OrtalTlf.'ntos ~)prescnt~lL10s 101' este. 

EncontraI!! s , ain- a., 0::\ rcl::lç:lo ~ " inti: .itl~ 

de", n distinç:2io entre três tipos de con t(:.!l s: o::; 



106. 

qlle dC'~ C' i ~lmos que os outros per ceb::un , os que n30 nos - .---
imporl ~:;:::1S que os outros perccb.:ul1 , e os que' dese ja -

mos m:mtC'r ocul to~ . .'\qul, pe rceptibilid3de se confun 

de com é1C<:'ssibilich c c se rchiciona com o conceito 

de esp:1ço de movj;:lC'llto l ivr e : "o espaço de movimento 
-livre inclui todos os obj etü"os de que 3 pessoa e ca 

paz de atingir" (:', 79) . No que di :? respeito ã perceE 

ção, os ohjeto~ pLrcebidos o sjo se a pessoa ~ capaz 

dc-perceb~ -los, direta ou i ndiretamente (atra\"és de 

símbolos). 

·A pe rceptibi lidade parece estar ligada 
~ 

a 

distinç~o gcralmeilte fei ta entr e aparênéia' e Tealid~ 

de. O que é apa r ente é o que é perceptível, e o que 

~ per ceptível poli.:.> n~o coincidir total lllcnte com o 

que a coisa é em l-cal übd~ . '~·!2s a significação fUI1 

cional de Ul1l...'} cai 53 , sua n3ture:a significati\"a para 

nossa r ea ·ão COillpGl' :1Jilental são dàdos menos direta -

mente. Por i sso , pode!l!os a l terar a superfície de uma 

coisa cu a 11lJJ1ifcstaç2"io externa de lDl1 processo ou 

propr iedode, sem toca r em sua essência r e,al". 
, . 

Np r cl ::lL j on~1jn(>nto j ntcrpessoal aparece a 

d i stinçi1·o. entre ;Jr~ll" -ncia e rea lidade , sen io 'in...1.nip~ 

. lada", llS.lCb tanto p~l ra p3reCCl1!los ser o que quere ;... 

mos p;1rec r, qU:1ilto p:Jra mostrJr com êl~fase o que 

estamos 5 ntinào . 

1\ psicoJ og i3 In \.nua t amb -m d tt?m o conheci 

m2nto (1:15 con ü;õ 'S Jllcdi do ra ( pcrcepçao , per~ - . 

t indo influênci0, no f n - :-:~C I o co:no no caso da e l imi 

TIn çao 1)(' eSS~ln, -, p"r -' (:lo . 

Na psicnJ ogi '{ ci cnt.lf"c3 en-ontrJ.1118S Dun 

cke r: ( ... ) o - r ~,;1c s nso1' j:ll :l r c cnta él ( ••• ) ex -

traordin:iri.a Lll,j1 id:!J ) :11'3 . .... r:lr,1', ele dif"l"cnte. 

m0nci r~1- , e I :.l''':"':' 0 co:: J.S - j '"unst5nc L.ls, IUil e , o 

mCSl ,~ d;d 1. 'Sl i ':111; ç i:io . ,. c , .o.is co:!:po;lC'ntcs f ~ ~· 
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1l0111Cn;11S: :l propr;ed:l.de da coisa (cor do objeto, ta

manho ... ) e ~ proprj c-J:lde ebs cin~unsti1ncias intenTe 

nient es (i ltuni n;1C:lO, dist5.ncia ... ). Isso pel1ni te a,-
~ . . 

tribuir um: l grande cl:lss~ de Illlld~lJ1ç:ls, não às coisns, 

lll<1S aos rcsp<:c t lYOS f~\tore s intervenientes. (DtU1Cker, 

1947, p5g.S .10) - (c iwJo pOI' Hcider, p5g.82). 

O conhecimento d:ls condições mediador:ls cita 

dos aqui, tal como por I lc ider, di z respeito também à 
percepçao ele pessoas . Tal conhecimento abrange as con 

dições do orgllnis.no do ]:'erccbedor. Assim, através de 

le, é possível melhorar essas mesmas condições, por 

exemplo, tUlIa intervenção cirúrgica em a~glnn dos Ól' -

gãos dos s entidos, ou aparelhos de correção,tais co

mo óculos, ali para surdez . 

. Como vimos, o homem C01:!i.Ufl possui por meios 

não-c~eútíficos ! noções de como se processa a perceE. 
-çao, podendo; assim, ident :i.ficar os fatores respons~ 

veis por e.la, já que conhece o pcrcebedor, o percep

to .e o élmbiente (mec.liaç.ão). Estudando a maneira pela 

qual com~unentc se atribui o percepto II fatores no 

percebeJor, proprieebdes do objeto ou das. condições 

mediadoras' , ~Iill f ormu lou o mê+oJo da difer enci ação 

"em essência , o méto'o afirJn::l que a causa de uma di-

. ferenç.ll resjde na conclj ção vari:mtc e n30 llas condi

ções COliluns, aos divc:rsos C;1S0S" (3,85). O· ponto de 

referência p:na a v:uiação é o percepto de outras pe~ 

soas em l'C] <1ção ~IO l!lC'SlJ:O obj eto . 

Esse cOll.hecJ!!:"llto as cond j ç.õ-:,s de percep -
~ 

çao e uS:-iclo , diar i:1:::Clltc , rc ]a_ p · .... S50JS em sou 1'ela -

cj on:ur.t"l11. o com out r :Js , lnO ulnJo e:n n 055:1S DÇOC5 ex

pectativas e at l'ihui çõ s : "(' .:·p]l -;l1nO ~:1S C:\l.1e riênci

as p )·ccptu:J .is elos utros atr~lvés d3S condi ões e:d s 

tentes". 

As:c; i m C()!::'.l, n po r c pçao , sob certas ClrCW1S-

. 
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tâncias, dá 00 percebedor poder sobre o objeto perc~ 

bido, o . percebido tombém tem influência sobre o pe,r

cebedor: . , 'como o espoço . devido é mais ou menos influ 

enciado pelo ombiente percebjdo, aquele que ê perce

bido ê, até cer to ponto, a origem do ~le ocorre no 

espaço ele vi do do percebedor" . . 

Outro efeito da pe rcepçao ocorre na avalia

çao: lUTIa pessoo vê outra com per-ebedor e avaliador, 

se percebe como avaliada e, por conseguinte, indepe~ 

dente, autoconsciente. 

. Heider fala em estrutura causal do ambiente 

sem, entretanto, conceitun-Ja. Afirma, em seguida, a 

exis tência de ''tm13 hierarqld a da c:onsciência cogni ti. 
va que começa com o reconhecimento mais ligado ao e~ 

tímuIo, de "fatos", e grDdu~IJllente vai, cada vez mais 

profwldéUllente, p:ua as caUS3 S subj accntes de tais f~ 

tos", O fato 'ê a "."materia prima" d..1. percepção soci

aI, seglmdo Ichhêiser (1 949), e se const.itui na"subi 

tância" para LUlla elaboroç30 cognit:iva superior, a nl 

vel ele conclus~o, 
" 'd 3 -AqUl, encontramos ell1 HeI ·er o preocupaçao 

causal: "para um exemplo concreto 1 supon}wmos que u

ma pessoa 12. enfrente uma experiência agradável e fe

liz, x. Essa é a matéria prj ll1.:1 num nível próximo ao 

estímulo perj f~rico. O passo seguinte da intellH"eta

çao pode ser: qual a fonte imediata de x ? foi o aca 

so? serei cu a causa de x ? ou será que a causa é u

ma outra pessoél , ~ ?" 

Assinala, aind~~, a necessid'ldc que o homem 

tem ele ljgar os aspectos obsen'nvcis que o cercam as 
invari abilid~ld ''' s do élmbiE'nte . D SS::l S invariabilida -

des do ambiente , as ~~. dos acollt.ccim(.;ntos, os m~ 

ti"os das out ros pessoas. são respoll sá\'cis pelo .s('~~ 

t ido d · suas co "pcr i ';ncias: Pro - ur~U!do C .- s a Célu sa . ~n 

contramos élÇjO c mo dc:pC' II~.knt(' de dois conjuntos de 

condj çôes . f utor es c.1.:1 p ~SSO;j e f dton. S ti ;lmbi (, Jl~(, . 



. .. .. . . '- " :" .. ..i. .. 

109. 

lIeider US:1 o sl!lóolo d forç :l efetiv<l (ff) 

p:1r:l eles] gnar o total de forças da pessoa, assun co

mo do 0mbiente. D scre\'e, nesses tenllOS, a combina' -

ção de forç:1s efetivas pe:;so:lis e de forças efetivas 

ambientais, resultando na açao ~ : 

x = f (ff pe sso:1, ff éUnbiente) 

A relação entre as vâri3veis independentes 

(ff pessoa e ff ambjente) é aditiva. Considerando u

ma delas igual a zero, i dependerá exclusivament~ da 

outra, isto é, no caso de força aJnbiel1tal zero, a a

ção depende r~ somente das forças pessoais, assim co

.mo o inverso também é verdadeiro. 

Temos dois fatores que, combinados, dão a 

força pessoal efetiva, são eles: fator de ro~ e fa 

tor 1ll0tIvacioJl<l l, O fator de pode r se identifica com 

a capacidade pessoal e o motivaciçnal ('.0:11 int<:..nção (o 

que a pcssoa tenta fa zer) e esforço (intcnsid:1cie com 

que a pess oa tenta). j-l" ider apresenta o seguinte es

quema . 

Poder . (frequentemente 

capacidnde ) 

Tentar 

'" :;:~;\:'bjental,\ . 
-~ For~a PC'~sóal __ ~~'-

efctjvél 

x = f (tent:n', pod r, runbi(, l1 te) 

Os fatores de força pesso'll em rcl <lção mul

tiplicatinl, se qUêllqucr deles - zero, J. força efet~ 

va pessoal C' zero. Então, no C<1S (1:1 e:dst~l1- iél de 

capacldad e 

nul:1. 

.--
sforço nulo , a forç~1 pe ssoa l efetiva e 

J\ [orç:l pcs:cn l c5t:1 vo lLtUl 1 ar,} o obj" ti -
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vo ("n:1 medida em que esta direçi10 é característica 

invari5vel da força", dümtc ~JS condições mutáveis) 

e apres0il ta traços de caus~ lid'J~lc pessoal. 

Uma cOinbinação da capa-idade, fator poder , 

com a força pessoal, encontr:mlOS no conceito de ser 

cap~~, assDn indicado: 

ff (força -pessoal) 

x = f (teatâ:'~der, ff força éllilbienta1) 
. ~ 

ser capaz 

o conceito de ser capa z. s 'e refere a uma re

lação rc.lativamente estável entre a pessoa e o ambi

ente, constituindo-se, assim, nUf:l conceito disposi -

ciona1. "A variação do "ser cap3z';- ê atribuída à sor 
'. -

te ou a f2.tores pessoais transitóT.lOS . Se sou capaz 

de fazer algo agora, o serei mais -adbnte, preserva

das as ' condições necessárias, CO::IO boI~ estado de saú 

de, não fadiga., etc. 1\0 caso de ni10 conseguir meu ob 

jetivo no f uturo poderei atribuir meu "fracasso", a 

sorte, se as condições pessoaic:: s}o "jnatacáveis" . 

O que LChin denomi na de "esp:lço de movinen

to livre" em s ua psicológica tOl ológica, s e const i -

tui de rq:~) ões do c spuço d 
.. 

vida da pessoa, aceSSl -

vei s a ela. Esses ]j mites s-o cst abe ] c .idos por bar

reiras de dois tipos , 8$ qmt~' C'-[ 1 -icas, que d~limita 

o que est i1 ulém das G lpCI i la C's ~ l~lS pessoa s, as 
-quase-socin is, detcrmin~lJldo o qUl' e proi.bido para a 

pessoa. 

lIc jder usa, !lO lug'Ir de barreiras qU:lse-fí-

siC::IS , os conceitos C! ' s r 



111. 

qUe o que' cst;í :llém cbs cap~cidatles d~l pessoa é de -

tC'nninaJo por ('~~S:> tipo de b~Hrcl ra. J5. as barreiras 

qU~l se -50c i.ai5 que ckli1111t:l1il o que é proibido para a 

pesso:.1 , se i d ... 'ntifi ·~Il:l co:n o ter r~nnssao e o nao 

t er pcnni ::;~:10 pa1' :1 L'I:.er a l go. 
Coll)Cll l(\) C'5 lUl' :<~ ticé1J"L'n~e o seI' capa: : 

podcr (fre(ltlCn tcr, : ~iltC' 

capaód ;1l.lc ) ~ 

Força ambiental efetiva ~ 
(ou x == i (tentar ser capaz.)~Ser 

Tentar 

~ 
~ capaz. 

~ote-se a exclus30 nas {orças pessoDis, res 

ponsâvcÚ 1'(':1.3 nç :io <.lo fator motivacicnal. 
A relnç~o entre o poder ou capacidade da 

pessoa e n inten'sidaJc das fo rç:Js -ambienta i s, prese~ 
-

t.es no C(lr~r cd t o de· ~.t.'r c .paz s~' expressas: 

ser capa z::: f (p0J cr, caf'Gcidad e difuculdacle dos 

f atores ~'11Ibientais ). 

l'lt:'i<. e r ass:i nala que o teI11.o poder; se r efe 

re a faton~s n~o-r.\otj \·~lç :ion;Üs ~nr1Vsej ltndos pela pe~ 
. soa, sC'n lo ,Klj s ;11 r~11~;":lt que no C'l1:;1l'l.'?go , no qual 

S
e> l"e.;t1-)·11\' :-; "~ ),,, 1 ·-" 1 · "" l') · -j ·ll" v - ' ,-=> ' ,-.. : . ~... _\ ,,-... • 

j eito Íl"h.11.t.:::l o q\ll ... ~ c:": I')'::- l f<l -.c ' , 3 trn\~6s de TI\U 

ebnça prv ' l) , : ~\ l! : \ I Ü ~1; :;I ; j(' J1L\.~ • .::::: o fr~1C ~- so ' é visto 

comó n~o _~~ T_: r::l :, __ .. ll at. ribuí 'o ?\ s tli ficuld;k1c-S da 

1.::l yef:J , C[U:! ! J .:) , 5c ~'-ln ' 10 o :luto·, os Lltorc:s l'1ot jva -

ci on~J.i s siio ü~ J1'.~ I L n .. '~I 'O I s 3ve i.s , 
~ 

q:lc a . fi ' :;SL1:t '" dp ~1:' 1 [:1:.cr 

d··' \,. 
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êxito ou do fracasso, h5 a busca de explicaçõo : isto 

se deve à capacid ade da pessoa (ca;-acterística pes -

soaI) ou 'às conliçôes ambientais f avoráveis no pri.

meiro caso e desf:rvor3veis no segundo? . 
Encontramos em I1e i de r (1958) a colocação da 

atribuição na fonnélç50 de wna wüdade: "a atribuição, 

isto é, a ligação de um aconteci .~nto as suas condi

çocs 5ubj acentC's , inc] ui Ulll:l esp';cj e de fonilação de 

lmidade . No C(]SO de "s e r capa z", fonna-se uma wúda

de entre a poss ibilidade de êxito ou fracasso, de um 

lado, e a pessoa ou ambiente , de outro. Se o êxito 

está ligado ã pessoa, esta é considerada responsável 

por ele , se est~ ligad o ao ambien te, este é conside-, 
rado responsável. Portanto, embOTa o "ser capaz" se-

ja resu~tante de duas fontes , às ve zes é atribuído 

mais ã pessoa , às vezes JlI(] is ao ambient e" • 

. A "nlatêl·.i é;1 pl'imet" da percepção de ser capaz 

se constitui no ~xito ou fracJs.o de u;n~ ação. 

A força pes soal avaliada como fator na açao 

depende dirctall,ente da dificuld.Jde da t élrefa . Assim , 

a superioridade da força pessoa l é atribuJda ã pcs -

soa ou ao ambiente , de acordo com a t<lr cfa avaliada 

como difíc.il, no prime iro Cé.1 50. ou f ácil , no scgui1do. 

Na awtl i:lçõo da t1 i ficu 1dadc d.a t ar f a , o es 

forço é usa(10 COl1 o indicaçfio para sua inferência . 

Verifica-s e f0111n ção de w1Í(bde nos jul ga -

mentos c di.fjculu é.lc1c da t é1 rc f:l . d~ s <:guintc f Ol1!la 

ljgação entre a capacid: d<: de ~ e a pos s ib i li daJc de 

êx.i t o na aç :lO e ligJç=]o en t r e o 'l !1lb i cntc (ta l'cfD fá-

. cil) e n rQs s:i.bi lid~uc ti ... ·ito na açao . [m t crmo5 to 

po] óg icos lIcúcler (1 95° ) col oca : 1I~lgWll(lS r eglC<:s el o 

e 5p:lço cl ~ 1!l00rjmcnto l i vre el o i ndi 'Jduo s - o COl l~l1lS (lOS 

C'spaços dc U T 1I10\'ili1~n to de 11!Ul :1 5 1 e 50:15 , Ol rt.rélS 
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tem maior 1 ig~lção com .a pessoa" . 

A pQssibilidalle se apresenta como caracte -

rrstica dispos icion3.l ·5b tarefa desde que nos penni 

te prevC;l' r cs).,lltado.:: .. de .2çôes posteriores. 

Os fatorcs amhientais l e vados em conta na a 

tribuição sãu a oportunjdale e :1 ~orte. "Quando o e

xi to é atribuí do à sort e 0 .. 1 oportunidade, . supõe-se 

duas cois as : em primeiro lugar, que as condições am

bientais, e não a pessoa, são os r esponsáveis Pl:inci:. 

pais pelo r esultado; em segundo lugar , que tais con

dições ambientais re~tlltam do acaso (pelo menos pa-

r a a"sorte", isso é verdade). (He ider, 1958). 

"A atribuiç~o de êxito ou fracasso ao f ator 

si tuacional te;npor5rio, sorte ou .acaso , está inversa 

mente ligado à const~ncj a na real i zação na ação, is-
--

·to é, se a pes soa apr esenta uma boa perfonnance na 

maioria das \-e:es qucr di zer: tem êxito ao empreen ~ 

der uma ação; seu êx j to é atri"Dufdo à fa·tores pesso

ais; é l igado ã sua cal aci dade de r ealização; ela é 
~az ·de t al feito. Se, ao contúírio i a maioria de 

suas per f o Illl:mces conduz. ao fracass~ , o êxito que a

presenta.c?m relaç80 à mesma t Cll'cfa que pode ser r e 

digir lllot érias para um jomal ~ é a'tribuída ao acaso 

à sorte, sobretudo nos casos em q\le o ex1to é segui

do por grande nllll10ro dc crros, exc]uindo a poss ibili:. 

da de da cxpJi.cação por apr endizagem ("afinal , apr en

deu"). 

Vemos , então, quc o car;Íter de constância do 

r esultado d~s ações est~ ligado de f onna direta aos 

fatores pe s so:lis, eXéltmncnte ao conceito de ser ca -

paz . As sim os aconted lltCntos de.-,-iados da constân 

cia s2io e:\p l.icados pe lo élCélSO , ·boa ou m5 sorte . E,i~: 

t e um;} tC;It1ência p:~rél ,mó1 ise <bs cxpcrj ênci .. L éltra

vés de s u . . i. nVél r i<.!!~~~i' lc.s:. ,\ Gli ZtcidaJc se mant(;m 
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ao longo c.1o te1l1 )0 ("0;:\0 coracterís t:ica pessoal, cons

ti ttdndo- sc, por isso, num con~('i to disposicional. . . 
O critério para d<=:telT.Un:Jç:1o da capacidade 

de tuna pC'ssoa pode s e r , e o é f requentemente, a sua 

posição r e ] aÜva no grupo quantO' à realização de t a

r efas . O 'êxito em lU'1a tarefa em que o grupo apresen

ta fracasso serve para indicar a capacidade dessa pe~ 

soa na rC'Jli :ação c.1a t.arefa,assi m como o êxito em ta 

refas em que o grupo foi bem s ocedido é atribuído 
.. 
a 

f acilidode do torefa, fator ambienta l e , não, ã capa 

cidade pessoal . 

'Ocorre, também , o julgmn'2nt.o pOF efcito de 

uma difusão de cêlpacid ~jde de U;~l'!1 área para ' outra, co 

nhecida como fenôl!1C'l1o de ha lo. Essa difusão pode o

correr t anto de Ul~l;'l área pélra CRlItra, ou de uma área 

para toda pessoa. R\.l1] lci tando : uma boa perfOri1:anCe 

em lIDla área pode. ser d1 flffididêl iIJDm.o boa pc rformance 

em outra 5rea , isto é , a partir ala c1eterminaçJo de 

capacidade em 'dete11ilinacla árca~ "'julga-se" a pessoa 

com igual G',pncidadc em outra ã .. ~ 3' e, no caso de ge

neralizaç50 para to(13 pessoa, ~r capaz efi< Ul~ a área 

leva ao julgamento de copocid.1da!- ger a l. Isso ocorre 

igualment c · quo..nto 5 conceituaçãu de não-capac:i àade. 

A capacid<lde c.1e manej r.J gl' J";J.l ~ i den: ifica

da com o po le r . /\ cJp:,cjdade oe uma pessoa determina 

o seu poder. 

1\ 8V:ll:i.él Ç~O G:1 S Glp;1~ilif::~!c:S de Unl .. 1. pessoa e 

influencj ;I.d:l, tmnL6;n , pc ] a é1 t i vele de "au toconfian -

ça" aprc;;cnt,1'l3 pOT e]o. . 101' OLTUro lado, o 5cn ·imen-·· 

to de "nutoc !1fi~nç~l ", ele pc:d 1'" p~lrcce iiLluir no. 
~ 

própri8 ~11 I! . ç)io da p, ~.SOJ . ,\ "cuença" pps; ":ü em s~,-:.': · 
as cap;)cjd~lles , em S \I pode r, } ssj hilitá.Jl~ ]hor- ,. 

fonil;.mcc . 
. " 

. / 
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Hcidcr f:11a em fator~s pcsso:lis v,!ri5veis no 

julgamcnto de capacidades. Ser Glpaz ê um conceito 

disposicl on:ll , portanto; com característica de inva

riabil idade, isto é, tcndc a ~er constai,te. Di~te 

de um estado tcmporário do org:uu.smo, por exemplo, a 

fadiga, Eile se m:mtém, isto é I o fracasso nessas con 

dições não leva à inferência de n~o-capacidade da 

pessoa. Ao contrário, quando da ocorrência de êxito 

a ,partir de um estudo transitório positivo, este êxi. 
to é atribuído ã c::1pacidacJe pessoal, como no caso de 

um psicótico que, em momentos de lucidez, e capaz de 

ler um livro. 
-Agora, uma pessoa pode sc r capaz ou nao de 

realizar Ullla tarefa em virtude de ter ou n3'o pennis

sao pal'~ tal, decorrentes de seu status social e le

gal. "O St3t~s socia l c legal freque~1ternente influi 

naquilo que uma pessoa é ou não capaz de f azer, ao 

detenninar a il1tensi dade das forças 8Jnbientais" (3 , 

114) • 

Outro fator 'que inten-em na atribuição de 

capacidade ã peSSO::1 é o que diz respei to às posses • 

Geralmente; as ações I C' llllit:idas por bens ffiatel'iais 

sao encaradas como 1)05_ ibilidadcs da própria pessoa . 

UH determin:lnte na possibilidade de açao 
.. 
e 

a posição fÍsi ca, C[ lIC supoe UIlO rel::1ção entre a pes

soa e o s eu ,lnlbient . Assim, não tomar banho de mar 

nas montanhas , por cx~nplo. 

, A posição fÍsic::1 nao c considerada uma pro-

priedade di:posic iono l, a menos que seja uS3da para 

' caracteri zar a pC'SSO:l. E isso só ocorrc qll~ldo ela ::1 

presenta cl1r5tcr -1;(\'e1. lhna p~ 'soa vi\cn'lo muito 

t cmpo num FI 1 s I ode' s e considcr3r 'ser 0!lsidcracb · 

como ciel Jd3 dcste p 'l í'~ . 

COII IO foi vi sto , ::1 ":;utoclmfi' 1Ç3" ê fJtordc 

influéinc L:1 na GlJnc i d:hlc d.:l pe. S " e na ~\'al l:1ção el e 
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scu pode r. l\cresccnt~lJnos, ll gora . que a opinião das o~ 

tras pesso~ls ell t r :l em jogo na f onnação da "autoconfi 

ança" ele um~ p(: S SO ~l . 

Na av:1i. ~L~ Ç ~...J ~a cap:h ... iJ~de de outra pessoa 

podem cntrar cs t e riót ipos CO:il relação â idade, sexo, 

profiss80 etc . 
-Para I-L ider, a necessidé'lde de compreensao 

dos fenôlilenCls nos leva a ~\-8 li~;r as a ções quanto aos 

s~_us resultndos e atribuí- los as pessoa s ou ao ambi

ente, ou a lrnla combinação dos dois . Fica possível eQ. 

tão, a prediçDo de ações fu t ur3.S. Essas avaliações 

sao feitas a pnrtir do carát er manifes to da ação, e 

' lllTIa das condições reconhe iclJ s para que se efetue a 
-açao ' s e reSLune no c_o_I_1C_e_i ,1.. __ o_d ___ e.;....T_c_a.;....p_a_z. 

o conheci mento ci o qu'" ur.~a pec:;soaê capaz de .. 
fazer, dada uma t a reb e cO;1hecjdas as condiçoes ,for 

méllllO'S uma expect a tiva em relt'ição ao r esultado da a -

çao dessa pessoa . Télmbêm. podc.:::os influi'r nas ações 

dos outros e controlfi- l as. 

Not.e-se que todos e _s es conhe cimentos sao 

do domínio . cla psico I ogia i! :g - ilua • 

. Ü\ltro fator que , ao J ado do fator "ser ca -

paz".' compoe a Gç i1o , é o fa ·or r.lotivac.lonal que )J;1 -

pulsiona, ori(, l1 t a o aç ão, da.:l.do- lhe c él r5·ter intencio 

na1. 

Esse c;. r5 te r de jnt-cncionali ~de da aç, <1 o 1-

dentifico a c ~1Us :llida le , pO.i .- é a int.enção o elemen

to de li gação (as rc1 ~l ';:õ s Gm::!. e c ft...:i. to. J\ssim, na 

f01T.\ul nç50 em lue ~l p.:' s so:c E c ::' \sa x car acteri -:amos 

a j ntCTIC n a c:-:u:<! l j eL .C' .. '_' ::'~;T'él l. 

"A c3u~ :c ljdndc pessoa ] ~rac t - ri Z3 - S· pe la 

('~. if1))~)J ; l(.:.~ , i :to é , l)(~1:l ·;~ ·a1'i ahj lidac.ledos fi n <:. 

e \'~íl' i :lh i )i(b(L d o~ 1!~l. i O"· · ' fl:·-. jder , p5g,L) . l::s? 

cqlli f in:üúbdc é c1istin t ::1 2 ; \ (1"''' o lTC 110S s i stC:llas 

f" ~-i.cos . no qu 'n~ nenhUP:l pJ r~c deh:s controL ! sC'u 
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estado fin;ll. :\ 0 contr5rio"o estado final na causa

li(bdc pessoal, se deve ~ pessoa que, além de ser a 

fon t e inic ial da lIludanç a pro\'ocada, cont.rola linhas 

caus :tis <.bí pro\'cni"'ntcs, pe r sistindo como causa. 

i'. primei 1'3 c3racterlstica da causalidade pe~ 

soaI 5, pois, él cquifinalic13de. A segunda é ser uma 

causa loca l, pois a pessOJ é cons iderada como condi

ção Il8cess5ria. e sl:f iciente p<lra a ocolTência do e -

feito, numa grcl11de amplj tude de condiçce s ambientais. 

Então, a condiçào necessá r ia para que ocorra o efei-

. to é a pessoa com intenção,' 

Heide r afirma s e r possível r epresentar top~ 

logicamente o sent j do p3ra E, causalidade pessoal com 

origem em outra pessoa, através do espaço hodolôgico 

que represent(1 o fato de q~lc onde quer que E este ja 

localizado no espaço,nele 3tuará Wlla força que o le

va a procurar os me ios qu e mais r apidamente o levem 

ao obj etÍ\ro" (H~ider, p5g . ) 2:? ). Além clis30, podemos 

dizer, no caso em que ~ de seje qu~ E esteja em deter 

minado estado, que ~ aplj C<.trá luna força em E, loca li 

zado no espaço contro l ado por o, que o Ú~\'ará mais 

rapidamente ao e s tDdo det "ll1rLn:1do . Ent80, "pode - se 

di zer qUE' 'r. c s tií preso Dl U!! Cl~!~O de forças de ten 

'sõcs dü-j gic1,lS p:11"3 o m0S!:IO ponto e q lê tem sua ori

gem na peS50[l que age , sobre tudo na intenção desta", 

01eidcr, p5g .1 22). 
-O autor compar a :1 per cepçao com a caus:1lida 
-de pessoal, onsj dCl"émoo (l lx '1' -el ç;w UH tipo .de cau-

salJd:ldc j I11p C'sso~)l , poj s diz r espeito:lO efe jto de 

COJ SClS (ambiente) em pes~· o'lS . ,c;s im, o foco illiciz..l 

é o ambiente , 11 :1 perccpçClo, (' U :i nt (';: ç~ o, na ClllS31i 

d8tle p $So;l.1. -O roca t Cllnj n:.I ] , na p nrcepçao , e 

con:~c i ê-ncia qu e' a lk 550:1 t e i:: ~ l ,;;lbi c..' l1te : na C i US:1 1 i 

.dnde pes so~ll, é a III'1d:1n\íl l'rn 'oç ~hb pc:la 'lÇ:iO ])0 ~ !lII 

bh :nt e . A met1 i ;t~:;;o ... :1l":1C e1'i:::I- _c lw Jos mesmos élSp(,~ 
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tos, tanto na perccpç~10 quanto na caus~:tlid3de pesso

a1, com os seguintes aspectos : é "atomÍstica", isto 

é, suas ' p~lrtes s ão relativamente i ndependentes entre 

si. As sim, os movimentos que realizo ao execntar "'-;ia 

tarefa, não são essencialmente': dependentes 'entre si: 

dependem diretamente ela mjnl13 irr ... ·e nção na r ealização 

da açao . Na .percepção, os rajos de luz emanados por 

um obj eto são rel~lth~nente ind "pendentes entre si. 

Os movimentos que executo ao reali zar LDTIa !E.. 
refa, apesar de relativa i ndepell ... ência entre si, for -
mam, em relação à minh:J. intcnçãn ''urna entidade uni-

tária" . Na percepção as linhas causais meJiadora s 

que são independentes entre si, provoCéun o percepto 

unitário do objeto". (3, 123). 

" O mesmo foco tellllinal pode ser atingido por 

diversas Jn..qne iras. Portanto, a mediação é vicárj a . Pa 

ra atingir meu ~bj etivo posso usar vários meios, as 

sim como , na percei)ção de Ull obj ::.to posso ter consei 

ência dcle, mediada por dh'crsas intenslJ a des de luz 

etc . 

. Na real i zação ele um:l ação , temos açoes par

ciais convergcndo p.:l ra um (mico objeti\'o, o que He i-. 

der denominou wüf:il1a1jdouc . 
- -Continuando n:1 co:npar oç:ao ele pc rccpçao COiTI 

causalidade pessoa l, divid:i 1110' :l sequência de aconte 

cimentos, nos dois casos, em ou: s p:n-tcs : una dj vcr-

gent~ c 0utra , com'e rgente . l\ 

fa se :inicial, "o 8con tccim n 

parte d iver gente , a 

s cm~lJlam o 1 se :i rn di. 

am a paTt :i r do foco ini c:i :11 e , na sc r> un la parte, . co.!.? 

vcrecnte, os aconte-imentos lil": iJ 101' S _ e r ClU1CEl pa

ra o resultado fin~ll . 

N3 pc rcepçao , as J1l:1.nifcstações que dh er~t'j n 

dos obj etos JaC!Jltun com S l"\.!L ç - cs dc coo~'den::ç~o . 

ele ,1 '(' ruo co;n "IS lL'j s fÍsjcl s sj )l ll)1(,5 . E5S~ l S IK'lli l'CS 
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t~ções, Lti;n \'e3 oconid:ls, s2io independentes do obj~ 

to . "Isso significa que o foco inicial n:l(la tem a 

ver com 3 s~gunda fas0 ela rede causal" (3, l2.l) . 

Por outro l ~;dn: na ~IÇJO intencional, o foco 

inicial controla vmt o a fase di\' ~Tgente CO:1I0 a con

vergente . . Pock-se di zer que o foco inicial é respon

sável por todo o ar..:o . 

Há casos , no ent~Ulto , em que o obj etivo -e 

alcançado por mOYim::- iltos n2io eLire tJJilcnte orientados 

pelo organismo. E o CllSO ele lanç<lr (lançamento?) · tml 

obj eto , Uilla bola por exemplo, ];l~smo que o moviJnento 

da bola seja somente gjrado pela pessoa , o seu curso 

será controlado por ela, a f.im .de que atinja o ponto 

desejado, tratando-5c assim, ainda, de causlllidade 

pessoal. . 

;. A causal ícl::tde pessoal "representa um certo 

tipo de estrutura de acontecj!:ICI1tos no sistema qt.:e ~ 

brange o org,mislllo e o éllllbicntr." (3,126). Unll r epro

dução do esquema Je llc ú.1er !itostra as di ferenças en -

tre causal idade pes :-;oal e impessoal; 

(Acont ec ÍJnC'nto 

ÍJllpesso<ll) ----------~-----e2 

~lult ifin;ll i eb de no C:lSO de caus~ll idade i : lressoal ) 

Sr.n lo x um aconteci !ià. j1 "0 inijJcssoal, Cl , C2 , 

C3 circuns tância s 1, 2 e 3 , r " ectiv:1 n~ente e e1 

e
2

, e .. , os efeitos 1, 2 c 3, r !'pcctü-amcnte. 
j . 

J',;o t a··sc qu . , dc aco ru c om as circunstânci a.;; 

o aco:lt ec im .... nt o :'\ p rod ~l: , j fc r ' !l "CS efe i tos : 1!1UJt i.f i 

nalichJe . 
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Outr.o esquema t:unhGm rC1roduzido, mostra a 

equi fina1id~dc da Glus<1ljcbJe p"ssoal : 

______ c1 

(Pessoa com intcnç:1o) 

)11 

:\---m ,) - -----cI'- ------ e 

\].,'-
.. ~ (obj et ivo) 

3 

Onde x é a fonte de causalidade pessoal,uma 

pcssoa com intenção de produzir o efci to.~. Dada 
... 
a s 

cirClmstâncias c1 ' c 2 ' c:), a pessoa usa respec tiva -

mente os meios 11l
1

, TIl
2

, TIl
3

, para atingir seu obj ctivo . 

. "Deve est.ar claro qll" a intenção da pesso<1, 

isto ç, aquilo quc tent:l fazer. geralmente se refere 

ao ponto em Cjue convergem as 1in.'lé!-s causais que 1'c 

prcsentmTl meios -ações j nclire tas" (Hcider , 1953) . 

Os pôs - efeitoc:; não podem ser considerados 

parte da causabdaje p;;s 'oal. 

Continu;Jndo na 3J13lise da causalidade pes -

soaI, Hc.icle r eXélJi1ina o conceito de tentar . . "Tentar" 

ê composto de j.ntC'nr:5o e ~sf()r .o , se constituindo no 

. componente vctori:Ü lJ a ~:l () . Inten';2.:o ç esfor~o se i. 
dcnbficam como djn:;çJ~ c intC'llsÜbJc da li10ti'./ação. 

[sclnl'ccenlo c lllce jtu. mente , o autor afir

m~l: "US:ll'emos o t nno "i nU'l1 ;tv" p~ra fa:'E'r referên 

cia uquil0 qu~ a p ~ _' SO: I tcnta b::er , isto é, seu .ob

j e tivo ou o resultado 1..1:1 üçõ , e n:;o ao porc:uc ele sua 

tenta tiva" (:),1 30) . E m;1i s :k j ante , 'de QU:llqlicr for 

ma, é a int ~: nçjo, quo 1 IUC' r l uc S j a sua or i gc:a , que 

dú ã tentdti \ 'a o:..; :l S ) , ' tos ~ll-- ~c l:crSsticos dé.. causa-

1id:ldc pcs '0, 1" . 

/\p l"SCr;,3 <-I ~l'~ ri l1tc r ~11:U ll ;] ç50 : 
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(dificuldade) 
esforço = f 

( poder ) 

eÀ-plicitanclo que a intcnç50 v~ri3 diretmllente com a 

dificuldade da taref~, e inversam nte com o poder . 

E t.ornando o poder a v3riável indcpC'ndente, 

temos: 

(dificuldade) 
poder = f 

(esforço). 

Assim, tu11a pesso~ com rr~ior poder resolve u 

ma tarefa difícil com menos esforço que outra com m~ 

nor poder, que necessita ele esfo -ço para r esolver a 

mesma .tarefa . Afirma Heider ser eSS3 a b3se teórica 

dos testes de inteljgência com tempo marcado. 

As forças lllot.i vacionais em direção a um ob

jetivo podem ser despertad3.s pe13 consciência da pe~ 

soa em pode.r atingi-lo. A idéia de ser capaz parece 

influenciar o desejo e as pretensões da pessoa. 

Em r elação 3 respollsabjl idade-por açõe~ pr~ 

ticadas , tendemos a rcsponsélbilizar as pessoas, lo. -

vando em conta sua s intenções, sua maturação e -n30 

por sua cé.lpncid.::lde . Ncssa atribuição, a influência dc 

fatores :unbientais é cOl1siderala , pois quanto menor 

ela sc aprl;scntar , maior scra a atribuiç.50 de respo.!..!. 
~ 

·sabi lidadc a p c soa . 

A atri buição dc re_ por:.sabil.i.cl;!'lle u pessoa , 

ob· .... d ce , segLulclo 11 icer, a \'~"iri()s estií çr jos. No está-o 

gio IllClis primitivo, qunlqu( r ef eito q,I(" ('ste ja lj ~~; I!o 

ã pessoa de ~llgH: .l;J . f011l1:1. , 11 1· ..... :;:: lIl!i3 1 i g~l ç iio Dp:lrcll1.c . 
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6 ele sua rcspons3biliel~l1c. Sitmm-se nesse nl vel 3CU 

saçõcs por h5bitos do pa:ís ou igreja n que n pessoa 

pertença . 

Nlun cst5gio seguinte, ê ntrihuido ã pessoa 

qualque r efeito que tc1'1h<1 produ_ido, mesmo que nao o 

tenha feito com jntcnç?io . 

Depois , a pessoa Cp) ê considerada respons~ 

vel diret.a ou incLirct.;:;.1F'ntf' por qU31quer pós efeito 

que podia ter sido previsto, embora não tenha tido o 

objetivo de causá-lo. 

Num último estágio, encontramos a atribui 

çao ao ambiente , inclusive dos Jil1ot ivos de E .. 
"Na realid::lde, a estnltura da causalidade 

pessoal ,é usada PéHa ckscohrir o que , é que outra pe~ 

soa es~~ tentóndo fazcr" (3,134). Podemos consegui -

lo de diversas fOl1nas, obsorvando a ação da pessoa, 

tendo indicé.1çõe~ atra\,65 de conhctjmcntQs de ações -

meios que lcv:lm geralil:"nt", apenas a um obj etivo (por 

exeJl~)lo, comprar pass<Jp'elll para a ~cidélcle A - prcten -

d .. . 1 ~ \) E' . 1 ... d er Vla]ar parél a Cl(,:.1cC} • xIste, talTI 1cm, a es -

criçilo pela pesson, elo que tenta realizar, '3 ';aniilise 

de ações'reali zadas por essa pe.soa. 

A c s trlltllrél (h. célusalü!ade pessoal élfere, a 

16m da intcllç1.o, o ~.:<;Sorç~ (H iJer, p2g.138). "A cOR 

nição do e-forç-o 'lté :i ju"b a dif eren.ciar a intenção , 

autêntica da intenç=io i : l ~ÜS sup"rfici~l ou menos sin

cera". 

QU:l n-lo os dl1 GOS n:l i!1~ ('qwctaçõo d~1 [Iça0 se 

aprescntolH (l:!lb í guos, J. J.tribu ' õo é dC'tcn ljn;~d rt pc -

];15 n ecC'5sid:ldc5 ou d(' ~~l 50s d ~l rCs , oa . B éI chan<1cla E, 
tdhuiç:1o E' ~:'52. ·êntri.\.~:~ .. l'ode OC01T r atribuiç30 a fél

tores omhj ei)tll i s qu.!lcl do 5C'n't in: ;nto de "n~lo ser C~ 
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H5 ~ttrj b~5'? egocêntr.i.C'"<1 quando a pessoa 

quer absorvcl' ela rc sponsabiliJ:1dc de seus atos e os 

atribui ~!O destino. 

"A atribuiç50 e ti cognJ çao sao influencia -

das por sjlllples forças suhjetivas de necessidade e 

desejos, b m como pela prova mais objetiva ap1'esent~ 

da na matéria. priDCl: ~ muito i n:port3.1ite o ponto de 

v:ista adot.etelo se a pessoa percebe e interpreta de a

cordo COIll sua visiio pesso::u, ou se é capaz de acei -

tar a posição do agente que é origem dessa aç50" (3, 

141). 

Heider io] a em desej o e prazer., mostrando que 

na psicologj a teórica, desejo é geralmente encarado 

como uma açao em potencial. Assim, Holt (191 6), numa 

def:in ição de desejo : "U:il an'so de açã,o que algum me

canis,mo do corpo cstn preparado para real izar, embo

ra nem sCIl1)rt: o ·f'lç.a" (c itado p01'_ Heider, p3g.148). 

FJ1Collt r .:llllOS em Le\vin o que pode ser compar~ 

do a desejo, quan:lo f a la Cr.l necessidade ou tensão. 

Ao contrário ela psicologja teórica, na psi

cologia ingfurua, o csejo n50 est5 ligado estreita -

mente à ,aç';1o. Há p1'c cup,Jçao com os efej tos decorren 

tes da sa~i.sf8ção 011 nZio do à" sejo . ~o caso de rca1.i 

' zoção do desejo os ercites s~o estados afetivos po

sitivos, cono iel iciebde lcgria, satisfação, pra -

zero /\0 contrdrio, ti l:1nlo T.:i.o se r eal izet, sE'Euem- s e 

dccepç50, frllstrJç~o , dcsp a:cr . 

1'01' tanto, o -O:1c '-'ii to de u(:'sei o élP3l'eCe lig;l ------- .. -

- - . poc S("!!jwe a üLorrel1 ' 1 a Q s~g~m o, Cmb()r~l o ap;1recl 

ment.o (lo SC~~W do nii.1J pr(,:S.il;J,Ji! lU, por 51 só, a exis

tênd ,I eh..) lwi r,lc1ro. 

A rcJaç .J~) d olm- I!'l1tn' E E' :x C. inrLi.c1cl 3. n:1 
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relação entre desejo e prazer: 1: deseja x e a obten

çao de x tral,ij satisfação. 

'Aqui, há indjcaç2ío de qualidade em x. Istb 

é, ser satjsfatório p~r;] a pe~soa . 
-Outra relaçôo COgllÍ tiva entre E. e x e a re-

laç~o de distnncia, que inclui algtu .as relações como: 

"ter x ou estar em contnto com este, não ter~, ter 

a possibilid:1de de obter ~, possibilidade de perdê 

lo..." e quase obter ~, ou qU::lse perder ~". (3, lóO) . . E 
a distância de x percebida por E-

O modelo mais útil na descrição da rel ação 

de distâ1lci.a é o de Lelvin, o esra<7ial, estar distan

te do obj etivo ou em contato com ele, se o colocamos 

em dimensão psicológica . 

. . A alteração da distância entre out ra pessoa 

e x é a nmneira de jnnuir na suü obter~ção de prazer, 

ou ajudando-a a à1cançar o objetivo ou a i mpeàindo. 

Por outro lado, n50 ê propriamente a ocor -

rência do acontecimento desejado gue produz a sensa

ção de praze r e, SJJll, a crença nessa ocorrêncio. ... "a 

crença é causa necessár:i <:J e sufid ente para o prazer. 

Uma pessoa pode fa zer com que a outra se t0111e feliz 

ou infeliz ao di zer-lh(~ algtm-3 cois:1" ... (3.167) . 

Tal como ocorre no caso de percep;:.ocs e a -

ções, a ' atribuição nparece em )'elação a mot ivos e a

fetos. 

. Pode ocorrer at.ribuiçã do prazer à proprl~ 
dades do objeto ou as propriedHdcs dH pessoa . 

Segl mdo He i ler, o p8dr~io fl1nda.m~ ll t.:l1 para 

'de tennillnçi1o de a tr i bui.çõo é o ~C'.!.:u i!lte: " U:l'} condi-' 

Ç20 será considcr :1da 1'1.; spol1sflvel por um efeito quan

do estivc' r presente se o e f eito tm:lbém es t1.vcr preso], 

te, e ausente se o cfc'ito cstiv('l' :J:Jsentc" . :\.indJ. :Ila 
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mcdic1:1 em qU8 o pr:l:c r est5 11 6 J o est re i t ;llllcnte com 

a presença. ou all~ ênci:l do est:ldo espcc] fico em que e2. 

tã o objeto, esse estado se1'5 consjderado como () call 

s a do e.fej to". Em 01ltY:1S p~lLlvTas, par a que o estado 
~ ~ . 

seja det cnnin:ldo G1US:l do pra.zer . e necessarlO que 

os dois eventos ap:ln:çam lig:ldos o que coindde com 

Hwne ao lidar com problemas de causa : "é eveidente 

que todos os raciocínios acerca das questões de fato 

estno flU1cbdos na rebção 02 caus a e efeito, e que 

n30 podemos j amais inferir a existência el e um obj eto 

·através de outro, a Illenos que estejam w1idos entre 

si, tant.o mediata como i mediatamente". liA contiguid~ 
, 

de no tempo e no espaço consiste, portanto, nur!1a ci!. 

cunstância r equerida em todas as operaçoes délS cau -

sas" . 

.' Como Ja v.iJ!tOS, a causa de um fenômeno pOlle 

ser atribuída é1 ·fa.tores intcrnns nu a fatores exter

nos. A tendência pora atribuir a um ou outro , fatoi

pm:ecc es t ar ligl.1da a diferença:::; individuais . Hcider 

usa os cOllce i to s de Roscn z"'c ig quant o é!-s reações in

trapunitivâs e cxtrapunih V('lS para especifiC:1r essas 

diferenças . ASSjJll , a pessoa intrapluütiva tende é1 

cOllsjde r ar culpacl.:J por aconteciment os i nfelizes , se 

coloc:.mdo como S:<1 ~:'~~ destes . Jj a pcsso~ extrapunit.~ 

va apresentR tcnd.}nc i3 a Cll.l p~lr outras pCSSO:1S ou 

circunst~nci(ls a:;lbiell t.ais p~ ra ' ste tjpo de élconteci 

mento . 

ESSRS t ,.!ldênc i a :; se J;wnifestalll , 'c~pecifica

mente, e;n (1c(~l1"(-'_c~~.r~t:.cs l !.:..'.:.~<? t i \".2. ' 
"Propondo-se , de JI]lJcJo l11ais geral, o proble

ma de atribuiçiio C1U "" él1 d e fOl'lli .! a incluj r tambéi11 a 

COI t,'cimentos p siti y os o n .... ut ro s pod(' r-<; l, - i~l lli zc r . 

qlh.: ns P '''SS O:lS c1j f crcm CIlI S UJ t \. ndênc j :l 1':11";'1 atrjh~:i 
< --

ç :10 
, ~ 

I .c t Cl"ono; ~::J , Oll 'pos tn ll Olll:J , o que 
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essa dj fcrença pode ser inc.luícb eÍltrc as difer enças 

}ndi\' idu::lis em 'ltltllde pel' -('ptll~ l" (3,1 93). 
Out.ro fatol' que i nflui n:1. dctcnninação c::ru-

sal de l un even to é (1 sua si~n i.ficação afetiva . Assim, 

quando é detend n ~ld:l a causa de tn:l acontecimento, es 

t a de"v'c ser compJ.tível COill os dese jos da pessoa (siz. 

nifj cação élfeti va) e r acionalm nte ace i tãvel (racio-

nal i.d~lcle ) . 
Em r esumo, os acontecimentos sao avaliados 

pela pessoa em sua significação causal e afetiva . A 

percepção do s eventos externos se dá a partir do"S]':: 

tema racional OLl obj etivo da pessoa" e da "dinâJiÚca 

de sua vida pessoal" (Heidcr, 1958). A atr ibui ção C3~ 
sal e a signific1Ça.o afet iya ba -eía- sc nas propri.ec1~ 
des inv::lrúl\'e is e di sposicionais do ~4:ibi ente . 
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. 
6.2 - A ,Contribuição_ de Jones e Davi s 

ne anel 

tion", 

lizado 

o estudo intitulado 'JRole Playing variatio

their infol1n~ tional value for person percep -

publ icado em 1961, relata um e::q)erimcnto rea

p .. na testar a proposição de que u:-:l"ce;nporta -

que e apropriado a lllll papel especificado clar~ 

é relativamente não-inforil1:l tivo sobre caracte

rísticas pessoais" (23,310). 

mento 

mente 

De acordo com os autor~s, os estudos acerca 

de percepção ' social realizados depois da obra de Hei 

der mostram que os comportnmentos cuj a causa é perc~ 
bida como interna são relevantes quanto ã inferêncú .. 

de caracter íst icas pessoais. Para JOlles . D~i\; j s e Ge~ 

gen, o papel· s oc.ia1 adotado influência esse processo 

de percepçao social. 

Definem papel: "the concept os'role refers 

to role dcm<ll1ds r a lher than actual behaviol". Role is 

herein treated as a set of expected behav:ior impli -

cit in the instructions to a stimulus person" (23 

302). 

Segundo os autores . um comportrunento adequ,~ 

do às C!:\-pectaüv<ls de papel contêlil pouca infonnação 

a respeito de carJcterístic' s individuais . 

O conheci.mento acerca c1 s papéis sociais a

judam a pessoa na cOlllpreell s :-o de seu meio a l!lbiente e, 

ao TilCSl!O teoll o , dificulta a iJ ntifiC<1ç~O de caractc 

r] $t i cos individu:l i s ','encobTjildo-as" , poj s os compor

tamentos ohservados se rela ion:llTI direta:lll'nte as ex-

pectatl\'ilS soci.:lis. 

Um COII]) rtu;nento C' a {-ibuído (l -;]\1. as ext c j" 
~ 

nil - q lll l Kl as ('xp~c t;!tjY:,L do IIlL 10 . 1\\) 

caso de comporttln1 11105 que ~e d svi~. I . <; llOl"IIl;!5, (':-; 
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te e o.tribuído à Céll1~aS internas, .forças motivélcio

nais pccu1io.i'cs 3. pCSSO:l que o exibe . J\ssiJI1,qu:1.ndo a 

pessoa n30 se comport:1. de acorda com as C),.l)Cctat ivas 

de seu p:lpel, é cc:no SC 1'e\ e13s_ c Oseu "vercbd o iro eu' 

( tnle sclf) nesse s co !1port (llTIentos . 

Tomando a consideraç.ão :1cima como proposi -

ção, os autores llcsenvol vem seu trabalho o:perimen -

tal em que pessoéls clw.m3cbs pcssoas-estímuJ o (stin~ 

1~ person) SGO aprcsent3das se comportando dent ro de 

um pape l estabelecido (in role) e, outras, se compor 

°tando de maneira inconsistente com o papel ("out of 

role"). O e:x-perimento parte das seguintes hipóteses: 

1) "Pessoas com performance €iJl concordância com as 

expectativas de pa~) 1 re\-elam-se de pouco \"3101' para 

avaliaçQo de suas cnracteríst.icas . 

2) Pçssoas cuj a ,perfonnance desv:i !,llll- se das expectatl. 

vas de papel rev81 (11il suas caractcrfsticas pl.:~sciais ~ 

través da direção e fonla dcss"'s desvios . S ou compo!. 

tamento ê julgado COlJ!O causadO' internamente e fOllTIa 

a base para inferências diretas sobre característi 

cas que poJem ser julg3uas com confiança. 

3) Papéis , entre'canto, servem como wna ft.mção org~i. 
-zadora no perccpç3ü da pessoa" (23,63) ; 

Em resumo, o c),.-peri Jw'nto envolve cntrcvis -

tas slmu1a-JJS dc e>mprE'0o, D. p rc <;".~nt alldo doi - t:ipos ele 

situaçno . Na primcü~l, o entr'"'v i s tac1o , pcsso:-l-estí 

mu10, se clc scrcyc de lIlélllej r" C\111S j sten~c o o.n as C::l -

racterís tlG1S cxig i 1:.l S p .... lo tr3.x üho em qi..l ~ tão . Na 

segunda , o entrc\' i t 8do sc 1\~h! 13 de m~mc ir;; contrá

ria élOS r, quisit os do empr ego . 

De acordo C0ill as hi pótescs fOll il1l1 a(!as ante - O 

rionnei1tc, os su j(:: i l OS do C' :\ p ~' r i.llk)lto ~1V ~l J 1; o~un os 
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cntrcvist:1dos ·cla s egunda situ.Jç?io (comportamento in

cons i s tcn te com os rcquisi tos do emprego) co'mo rcvc-
, , , 

1ando 511~S ven13de] ras carae. tt'l'ísticas. Im outras p~ 

l avras, os comp()rt ~lmentos "c1 t:~ sv iantes 11 indi caram in

ferên : i~~s seguras a respeito de caracterl"sticé1s pes

soais da s "pcsso~s-cstímlllo". 

SegLU1do 0S autores, os resultados de seu tra 

balho indicam que pessoas que S~ COj~!portnm consisten 

tement e com as ' c:>..l)ectativas sociais revel am pouco de 

suas características indivj duais. Por outro lado,"oct2 

\\'ho rej ects or ignores pressurC's to pl :1)' a defined r~ 

le is considered to reflect his tree disposition and 

is perce ivec1 \~'i th confider:c:e" (23,309). Assim, os co~ 

port(1;Hentos "ou t -l'ole" sno l)(:~rcebidos COGO diagnósti. 

co de caracterJsticas ind i yjduais . 

Assinalam, ainda, que este tipo de raciocí 

nio é usado por' j.Js icólogos em ê"élliações de persona

lidade. 

Em resumo Jones c D:lvis '{19(5) aJ',ali zam o 
-pl'oblem.:1 percepçoo de causas no compO)·t aIr~2nto de ou-

tras P CS.SOClS usando , para isso, os princ ípios de a -

trihl..liçiio' adot[)dos por Hc jck LA tareEa elos autores se 

. rCSllll1C em inferl r atrib~ltos 1 cssoais d? "~ Igente" (a~ 

tor) C(u.:1nc1o este' é cons :i. ,L' ]',!llo u :m font e causal. 

A po.r tj r dos efe j tos das ações 1 as intenções 

de qucm .:1 H':11 1 ::", ~ I (:lc t or) SilO inferidi.!s , i\lUl\ exemplo, 

Cj t<l ~:I O por Kc.l 1 C' )' , t C:!10 ,- q ~it' de um ce .. \y.H't~1J lento , cu

jo efeito em oh(:~ don:in3:r:.c:i2. c. ':) outr:'l. l'Assoa , infcrj 

.Est a 

inf c' r êncio. , :'2;1 tndo os all ~ or , s . -cor r espo;1de ao G11'él -

t er 111 1'e1;1. -

ÇÜ(l ~ conv~~: 1.~_êl~,'j ,;,l_ SO~Ll, ~_ (.:0 ' ia l tl c s i r "l "!J j li t y) dos' 

e [ ('j t os (bs : c: õ': s " O ' :11':-1'. ("'1' de ~l,ni<:ll:-'d (' , concspo~ 
- ..... . . 

~J í) UIl I c- ~s , ou Jl ;' o ,co 
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muns , comparados com outras açoes alternat i vas aces

sí,-eis ao "agente" . [nt;lo n8. medida em que a ação do 

sujeito difere de outras disponJveis a ele, ela se 

r evel a indicaJora da intcnç50 ·do suj eito , assim cOllla 

s ao as difercn as dos efeitos da ação em relação aos 

produzidos , geralmC'nte , pelas outras pessoas. "In 

brief , the ferVer dist inctive r easons a person might 

have f or an action (assumjng he has S01:1e ) and the 

\. 1ess these reasons are wj dely sllared in the culture, 

the more infonnative that action is concerniP.g the 

characteristics os the persoll" (23, 208). 

O processo de inferência -de il1tençõ"'s únicas 

ê colocado pelos autores:' "i t is clear that at -

tribute-effect linkages h:1sed on lUliversally desired 

effects 'are not jnfonnat ive concerning wüqlle chanJ~ 

teristics of' the .actor" (citado pQr Kelley,19(7) . 

6.3 - A Contrihuição de ~<?~ 

O trJb:üho de Kelley com re] açiío ao proces 

so de atribui ::io causal se encontra apresentado em 

vários artigos (1967, 1971, 1972 ) é sist'emati ::ado no 

artigo "The process of Causal Attribution" (1973). 

Sobre a atribuiç30, encontramos em Kell ey 

"J\t tribution thcory is a thcor y about hoh' peop] e l-:l~

ke c;J.usal expL.mations , ahout hO\-/ thcy ~lS\\'(' r C111""S -

tions begir~n ing \\' ith "\\'h)' '' T' (9 .107). A teorÜl eb Q 

tr i buição , c::cgundo Kell ey lida com a i.nformação que 

as pessoas u S'JJl t ao fa zer u na in[erênc i a causa ] c C( 

mo e J é1S U S~jjn essa in f Olj il , <io , no processo de ü l l.'e -~n . 

cj ~l. 

O s eu dcscnvol\-j ll1C' nt o c:n ps .ic~l og j ::t .sLlc i a l 
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parte de qllr> StÕC'S de percerçilo soc i.al e abr~1l1ge o es 

tudo de pl" l"cC'pção r .... s ~~o~l (self pl'n :eption). 

Kc 11 e)' :1s s in ~lJ a que a teoria d~ atribuição 

está relocionada com Lun CaJ;1pO Tll:1is geral, além da 

psicologia s od a I, :1 " E'pj st.emologia psicológica" ,que 

trata dos pl'oces sos pc:' los qu:üs o homem conJlcce o 

mlUldo. "This h<1s t.o elo ",.j th tite process by \vich man 

"knO\\'s" his ,\Orld anda , more import.ôntl)', 1-."11O\':s that 

he knm'/s, that is, has a sense that his beliefs and 

judgments are veridicll" (9,107). 

O autor jllstific~ o uso do terl1l0 teoria da 

atribuição, posi se refere a pri nc.ípios gerais rela

cionado s a c1e t e rm j nado fen ômeno, numa tentatiY3 de 

explicação elo meSii1o . 

Kelley distingue , n:1 teoria da atribuiç30 . . 
dois tipos ele cases, de acordo com a in~onn:1ção. dis-

ponível qu .... r eali za é.1 at.d buiçao (the att-ri butor) :!'\o 

prime iro caso, a iJlf olll1aç.ão vem d~ múltiplas ohsenra 

ções, no 5egLmdo, a info1ll1ação provém de uma lmica 

observaç~o; 

Qtlando 1c lIlúltiplc~s ol s ervaçõe s, o :iJldivl .

duo tem ac\:.s o a cO\'':1Tiac:Jo entre o efei to observaclo 
~ . 

e sua causa . pOS S 1V~l S. 

Quémdo de t 'na tÍnica ol servação, se faz ne -

cessúr.i o ': lO :i nc1 .i\' Idu() a cOi~~ic, lT ~s?lo ele fatores quc 
~ . 

sao C '~ S3 S pO_SJVC1S Jo e fc i to ob ~ervDd 

O p Linc ípi o l~l co -ar ~)nc i2 d iz " U!l1 ·f eito ;: 

a t ribullo a l 'li3 \ .. S :lS po::-s Í." ... j s C8t.;S<lS - om a q'..lél l , 

no tempo , cov:1 r i a " (9 , .lOS ) . E S~ pri nd'plo r ecebeu 

COlllpl-0V ~l ÇJO c . p'_' J' il i! 'nt ~ll n o estudo de ;rcllc y eSt a -

h 1s .-i. ( 1~) 7 0) cm-o l\'cn lo 1111 r -nci as k COCl ) . raç~:) u 

on ~l a per .cpçao pC:~O: l ], Jl (' s t Ido ·1 • ' ~ il ilL- (J 9(-'(, ) 
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utilizando "feedback" infol1nati vó acerca das reaçocs 

dos suj ei tos do e:\:perimcnto. 

Como l-hllne, ao tratar do problema tbs ' rela -
-çoes causais, Kelley coloca ã contigUidade temporal 

como impllcita ao princípio da covariância: " the na

tion of covariation iJT!plics t emporal contigui ty, that 

is, that there are occaions ,,,hen both [fi effcct and 

its cause are prescnt anel other occasions \\'hen both 

aTe absent". Aqui , Kelley assinala a referência de 

Michotte ã questão da contigUidade e, ainda, de uma 

relação ordinal entre os eventos (prioridade no tem

po da causa) e tainbém de l-leider e Sinmel (1 944) qua~ 

do afirrnClf:1 que o movimento percebido em pril1~~iro lu-

' gar, é geralmente percebido corno origclil (causa ). A 

ocorrêl1cia do efeito pró:d ma da causa I é gcrélllllentc , 

requerida na s relações de causa ~ efeito, tal como e~ 

tudada pelos diversos autores . KelJ.ey cita Dunckel' " 

quand~ estc coloca a relação estreita do critério de 

covan açao COl:l o fator de contigilidade: " h'e general

ly perccive as "cause" of an event, of a an e"ent,of 

a singulari t), anothcr singulari ty \d1Ích coincides 

spatially and above alI temporally \vi th the first " 

(9,109). 

1\ inferência de causa a partir da ob ... erva -

çao de covari8.11cia, na psicologia"ingênua", co .10 de 

nomIna Hc itlcr, ob"c1 ccc a um processo análogo, segun

do o IlK' SmO autor , 80 usado na psicolog i a c i en tífica 

em seus J;-:é t odos cÀ-periraentais. Assim, as Cé1.US:lS pos

síveis 520 as vari5vc i s independentes e o efcito , a 

\ ar .i.5\'cl dC'pc ndcnt c, n s ta éUl~lise da V<1ri;rlcÍéL 

ScglUldo Kcllcy t ITlt 10$ IlEJÍS i mport ante s usos 

do conc ito dJ Rl l~lisc dJ v~yj En ·.i.2 no prn ..: (::-~ sos le 

éltrihtriç ã o s e re fere a f ·nc;Ilt>l1o ] o.' i.1. do prece ' s o de 



133. 

validação da atribuiçã'C? (phcllomcnology of atribution 

validity). Esse processo de validação obedece ,~ , cri, 

tério de clistintivjebde, cons'enso (si milarj dGde), e 

consistência no tempo e nGS modalidades, como no crl. 

têrio usado na atribuição extcrna , já citado (9,74). 

Kelley se refere ao processo de atribuiçiio 

no caso de \..lJllG Cmica observação, utilizando o concei 

'- to de configuração ao analisá-lo. O conceito se refe 

Te ã configuração percebida de estímulos que sao cau 

sas possíveis do efeito observado. 

O processo de atribuição obedece, inicial -

mente ao seguinte princípio: ''The' role of given cau

se in producing a given efIect is discounted if ot11er 

pla1..lsjhle causes are also present" (9,113). Esse pr~ 

cípio de redução recebeu trat3JnenJo eÀ"Peri.P.lcntal por 

Thibaut e RiE'cken ' s (1 955 ) sobre "coíilpoTtaJil'"'nto obe~ , 

diente" (behGvioral comp lümce") . 
-AssinalG Kelley qu e a causa exten1a pode ter 

um caráter Í11ibit.ôrio para o efeito, assim, age para 

suprimir o efe i to . A presenç,a de t IDla causa interna , 

então, numenta a impressGo de LD!la causa interna,quJI 

lUllU força potE'nt e que o autor denomina . ' facilitativG. 

Como no .exemplo de duas pessoas realizando tarefas 

com diferentes graus de dificuldade. A primeira pes

soa realizG tuna difícil tarefa com sucesso e sua pe~ 

fOll1l3Jl.Ce é cOllipaTélJa U da scgtmda pessoa, cuj:l t1rc

fG tem dificuld:lde mode rada com o meSl,lO su ..... esso. A 

,atribuição de habi liebdc a primeirG peSSO:l é n'laior 

C]tJ::' ã' segLU1cb. A j ndiclção uSJda é a dificu1cb lc dG 

t.él TC f :1, como gr8L1 de pre 5 5 0 ('.,\tc rJl3, causa d in::u-

cesso. 
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inferência, 'por Jones e D3Vis em sua hipótes e de con 

veniência social. De acordo com e]a , wn comportamen

to contrá'rio as n01111as SOCléll.S, com cal'~t.cr de pOllC~ 

conveniência social, ê atribuído ma is JO sujeito que 

os comportamentos altamente convenient e s. O prime iro 

tipo de comportamento revela causas inten13s a p ar -

til' da existência de caus as inibitórias extenlas. 

O autor distingue as cansas extenlas em ini 

bitórias e facilit ativas. 

Ke11cy apresenta vários esquclilé1 S causas nos 

quais mostra como a pessoa pensa acerca de diversas 

causas possíveis em relação a um dado ef eito. , 

Segundo Kelley (1972, pâg. 2) , um esquema 

causal é: 
"It is a conception of the iTIJ.i:1er in wich t,,·o 

or more causal f actors inter<1ct in r e l a tion t.o a (gl 
ven) effect. A schema is derived fro:n cxperience lJ1 

observing cause and effcct relatiynsh ips , Írom expe

rimcnts in wich deliberate cont raI has been exerd 

sed over causal factors, anel from, i mp1icit and ex -

plicit teachings about th causal s t ruc ture of the 

\\Iorld ... The n3 t ure indi vidual, •. h3S a r epertoire 

of (s uch) abstract ideas about the (\pcr~tion 2J Id in

teration of causal factors . Thes~ cO!"lCeptians (e,lu -

ble him to ma kc ) economical and fas t élttributiona l 3 

nalysis. by pro\"iding a f r amc\,'ork \á t h i n \úch bi t s 

élnd p i cce s of r e l evant in f onnation C311 b", fi tted in 

arder to draw r casonably good c a U Sél ] i nferenc E's" (9 . 

,115) . 

O esquema causa l pode ser cons i derado COI::O 

um padr~o de dados numa ,-mál ise de \"3T1 3nc i a. assina-

13 o au t or . 

Qu8J1do w cf it ocorre :O:::'::' .. t c na l'lT5cltça 

de' c1u tl~ C:lllsas. K llcy denomina o c : - leI, J causa l de 

múl Uplo nc,-css5do . 
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. ... . . 
,A a:n5l i se esqucmi1tica pennite a prediç;io ,.d~ 

do lun padrão de infonnaç80, das inferências prov5vcis 

feitas pelo ohservador, j5 quC! o problema causal se 

apresenta numa dalla configur:Jção. Assim, a partir , 

por exemplo, de infollnação de efeito, e sua magnitu-' 

de, pode-se inferir certas causas e vice-versa. 

Kellcy aborda o problc;r~1. da interrelação en 

tre preconceitos, e infoI111ação nova no processo de a

tribuição e cita os estudos de Cha p]~JaJl (1967 ,1969) s~ 

bre as causas que afeté'iTIl a perc~pção de covariilncia. 

Segundo Kelley , os resulto.dos dos estudos têm l'ela -

vância para o desenvolvL-;JC'nto da teoria da atribui -

ção. t-.lostram que crenças prévias (preconceitos, este 

riótipos) afetam a infolm~ção sobre covariância en -

tre várias causas e efeitos. O autor indica: "fm'ther 
, ' 

development of attributi.on theoyy requires M aCOli.Tlt 

of this conflict bet",een existing cognitive struture 

and new data: ' émd of , the process -by wich they inte -

ract and becon:e reconcilied" (9,120). 

O autor disUnb'Ue os esquemas causais em 

simples ' e complexos. No esquema simples, variações na 

causa implicam , line3I1llente , em v2.ri 2.ções no ' efe ito. 

Este esquenn parece ter a preferência das pessoas 

Sua corresponc1';ncia com a a tribuição estereotipada se 

encontra nas crenças : "hoas pessoas causam bons efel 

tos", "perf01T1Clnce pohre num teste de QI refl ete bai 

xa inteligência " (9 ,121) . 

Esse tipo de c r nça vem de uma infel"';nc ia de 

caro.cterl sticCl s pcssoo.is lIireta f!"'nte do CO:il1Jort ;:Uilen

to seli1 1ev<lr em conta a si. tuaç~o es!/c:c í f :i C3 em que. ~ 

l c ocorre , p :is , cOllform~ Hciàer (19SS ) " bC'h~\'ior ... 

tends to en~;u1 f thc total f iel d" (citado por l~elJey , 

p5Z·l21) . 
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De ~C'orrl.o com v;irios estudos já realizarIo: . 
(B.::l 1d\\'in c BaJd\.;in, 1070),. Chapm':'lll e Chapm::m, 1967, 

1969 c outros ), not a-sc a tendência 30 uso do c<:.que

ma si!:lples élIl prefc r~1 cia 80 CO:-ljÜCXO, tanto n~l cri

ança quanto no élc.1u l to, eElbora estes úl t imos empre 

guclIl o esqw?ma complexo cem rr::lÍs freq~~ência . Esse em 

prer;o parece estar 1 igado [J tarefas de atribuição n80 

claramente estruturada. 

A proposiç~o de Kclley em relação ã atribui 

çao ê de que geréJ lmr~nte ela é feita l evando-se em cm 

ta rn.3 contribuição assoc12da de múl tip1as causas p~ 

ra produzir um ef eito. As si m, uma cé'lusa externa co:r:o 

dificuldade da t a refa vari:l diretru1:ente com l una c;:m-

sa inte ma, ha i) j 1 i.dad e> . Lcssa fOlTol. ,,. t;Jil:l tarefa di

fícil nparece lig:lda a grande habilidade ,e urna tare-
. ' 

fa f áci l ã poucu. h:lbil id~1à(' . 

~cl~cy ~ssinJ ] n os err os , i1us 6es e discre 

pâncias no processo de atribuição,. 

Um dé'1es ê ao extrair · lnfonIlaçôes l atentes 

de amostrns de (bdo • As cxcc>çõcs obsen rad3s ganham 

mui t~ i mport3.nci:l c lUTI Gn5lCr de in tenlependência 

que n:lO possuem . 

Ser;u;lJo Kcllc)' , certo e.r~:os éJn <2tribuiç::io 

silo '.lT1:1Jogos ~~ jlusõ S llO L:1r.1!!0 (13 }: -l'Lepção ." Fm t er 

mos cl ~ concC'l ?io d:1 ,m5] i ~~ d~ ':U'; :li1 ' .1.;1, Cll ~;lo.s 1-. 

1usõcs , tais ("ü:1 I( ;JS fi ~UT~!. F" r::;í'.'cls , p :1rcccm 1 n 

c;1Ci S ~Cj lt. '.3 Ili) -:: ... ';;~~;) C \. ,i:i~) ('st.i.":: :l.lJ o~~ " (9:124). 

'm3 il '~3.() C".l t('!',::~ s \.. ~ ~ J::il~·.! i 20·6 ~ i lTC-

s enta b no estudo !3 " j h :<.o d" li h~~ r hk~", relnd 0-

ll rl d<l com W:l~l i luc1: l' .ça nu r;10tbJ j bJc d~· ,ill{O l"1il:1ç30 . U:;t 

desses (' .\1 YiJl~lltos é o 1-.:" ' I k,:di.'llcia f r c;acla" r>a-' 

ll _,-l,i; } U1" i\\.'llL·)· l l~) ll ·i) , ... . ' J : c..:. ·· .U I ... ·l u S CLun "; ' :'I ';~ 
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. lidos a agir, emborn tiyc s::;crn l K l ilUS30 de liberda-

de l1c élÇ<'IO . Ess a i lu SGO er::t ~nscgLl.ida através da 

TIlJ.nipuJ ;J ç?io d:1S G1US:1S c de infoTlilJ.ção ~obrc e las 
. .;-

o indiyj"duo :1tribuJa causas intclll ::ts 
~ . 

a seu proprlo 

COJi~)01· t~IJ :18 iltO. qU::11ll.10 na verdade , era externamente 

caus8do. 

Out ra jlus i"ío observad'l é de responsabilida

de ~ que Kell ey descreve : lia pers.on assuli:es to em unre 

a1istic dc~~ rce th:1t he is persona11y rcsponsib1e for 

consequences that other persons \vou1cl . attl'ibute lar 

ge1y to ciTcullstunces or 1uck , a nd the illusion of 

-external constr::Jj n t > in wich t. c person attributes 

to thc si t uat ion 01' other pefsoi1s cO!lsequences that 

are gen(:r:1 ted by his o""n be11::t rior" (9.125). 

Kelley assina la que só podemos falôr de er

ros e :i lusões qu::mdo temos um critério de precisão 

objetivo, Na f~ü t:1 dele , pode!;~os identi fic=l r, discr~ 

. pâncias si stci!\ãticns entre at.ribuições fcitCis por 

pessoo .3 diferen tes . O autor cita ~ Pisc.repância Cl

tél.UO por Jones e Nlsbe t (1971) . SeglUldo eles a pes -

soa que l~caliz:1 <.1 nç20 (::Jcto r ) apr e senta tendência 

geTal em atribuir '\ÜTnament.c -suas própr j as ações 
~ 

;1 fJ.torcs ~l1l1bi ent(lis, eI1ql1:~.ntQ que como ob-

serva ckres (1:1s in2511ln S oçôcs. a.s atribuem a dj sposi -

çoc<:; 11"' -:50:n s est;vcls . 

Essa t -. !1,]::nc: i.a é exp] j c~d::l. pe los autores a 

part iT d8.·c1 ; fcrel1 ~~ :1 de infor.::· ~no d i sponh'c1 110 pn

J:1~ i n' e no S C'?,l \I;Ô.·l C::1 SO . 
-a aç::lo fel <l pe l o ob-

~en;l do ( p;j r C' c" L ~::h .. b à iJ.lpn.·s s~ o de un i cidadc pro 

'01-(".i () ! l : :ÓI . o \ ' i j (; ~ i1:~ iJ. occn~I .. \ 1:1 } eTC pç:~ d.::t 11 .. ·é;).rj a" 

<: c::::_. 1'.:-10 St.:' lI ; :: ;t;\t. ' . I~~to ocerr em COílS,:(\ l'-::n :i n elo 

s \.lbrc 
... . 

O~:-'J ':~ 1 S e c-o\"arjJ 
."" . --
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Kellc)', ~fillnCl " .• ;that attribution theory 

cleals anI l' \dth thc process es by h'ich attributions' a 

re der.l\'~d from in f onnCltiollaJ In put" (9,126).Assim. 

a atri hu i ção J c W !I comport.n:1Cll t o depende do grau de 

inforJi1Ctçao que t enllo dele, conti nua o aut.or . 

O proces so de atrihuiça o pode 5"'r jJ1COrpOr~ 

da ao modclo do comportamento decisório. ''The causal 

attrbution identifi cs the causes of certain effects 

and forms the basis fOl" c1ecision s about h 0\\- to act in 

order to biing about the continuance or di scontinU3...T1 

ce of those eff ect.s" (9,127). 

Segundo 1\e ]1e)', élS expl icações caus as sao 

importantes no pTocesso decisóri o, pOIS relaciona os 

impu1sos às nçõcs e decj sões ent re v~r.ias alternati

vas de élÇ:iO . Ass im. WTla atribuiç ão corre ta permite ~ 

ma melhor perforn;:mce em açoes e decisões, 

· Intro 1uc5o ----'---

A t em':ia da Ct t rj blljção abord~ldo por Jones e 

Dm' i s , ] 96 ; ~Toncs r ClI101lSC', Kel] ey, Nisbett . Va -

Lins c I':c;n "r, 197:' c Ke1 Jey , 1 67 , 1971, 1973, v isa 

a exp] ] c<!ç~!O <k c f -. j t os :ltr:'l -és da idcnt i ficaçi10 de 

SU ~l~ Cltl- :1S . Krl.lg1~ms ' - i . 1975, irOi~S(; l~ma n QV <1 f01l11U 

l<l ç~o t córj ca do proh] - ~J;t:l . J\ SSlJ!1 , a d i sc.inç Jo e n tTe 

CT lS:1S i ntcn1~iS C' C'_- tcrn~s fE'ita PCLl teor ia cliíss j 

C<1 ela atl':i bll ü~ :tO ~ sul .. t i tlllc1a por UlIlJ cl<ls s i fj G1Ç-ilo · 

llC G IllS3S em lldC;i~l'néls C' C':'\(.~~C'n. s . 

1\rug) ;lJ\S ki . ;:;0 él;"l"L'sc-Hl.ar sua teoria. fonll! 

l a. i nic i al:i".'l1le , c r ítich n tcorLl c1 ::t~~: jca. l'or 0,1 
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tro l Jt1o, fornece ebdos e::-'11 'l' lJ:1"'nt:üs com o obj eti vo 

de c(lll1prOnlç~o d:1 fonnul:l Zio proposta . 

Pa r a o autor " aIl ;lc t i 011 is said to be enG,l o

genousJ y attr ibuLed ,d1C'n it i s judoed to constitute 

<111 end 111 itsel f ~md enxo.Çt'J1ously attributed ,,,l1en is . 

juc1ged to serve as a meallS to some further end" (197 5) . 

De acordo com a teol"ia da atribuição (Jones e 

Davis, Kelley) as causas dos comportamento são cl<1S 

sifiC8.cbs como internas ã pessoa ou externas a ela , 

sendo as prim(;ir as , pessoajs , e as segundas, ambien

tais. Esta distinção entre CCl usas intelTlaS e exter -

nas é básica ']lc sta teoria .. 

o processo de inferência causal inclui duas 

ctapas~.a " fi.-3ç:lo caLl~ al" e a e:\-plicaç2io caLlsal". ~a 

e t apa de "fixação c1Usal" una caUS3 é identificada 

como' r espons5vei po r um ('fei to determinado. 1\a etapa 

de c::-..-plicéição causal, surgem v~rias conclusões acer

ca do efeito a parti r da causa detectada . 

À c:\111j caç30 causa l correspondern dois 11 1; 

vei s, o funcional e o d"'ri '.'a ti \TO . No primeiro , o e 

feito ap:n:ecf' r e l acionado funcionalmC'!1te com um "an

tecedente cmsal". ASSlr.l ! uma causa X, o determi lléJn

te , ê identiIi.cacla CO;" o conJição necessári a e suEi -

ciente para o élp~1reci . ento de h, o efei to. ?\ote - se 

que o 111\'e1 funcional d:1 expJ icaçõo c8usal apres nta 

somente l Dll:1 car~ct8ri "~lÇ i10 empírica por pDrtes el os t~ 

õdcos, COnf()~ll l~ as~jn~"l~ Kruglan:ki . Pôr out ro la -

do, o nível 1 r1\'nti\'o da L:XpliCDÇiio causa l é tcori 

G1J11ellte Glr:yteri zDclo . S~glu)(lo o a ItOl" "a diferença 

cntn~ l ll l1;l Gn::lcteriz:1ç~o h:orica e \""a elllpíd CD 

que a segllnt:i ~l fornece ~! rj\·açõ~. s que trans ·Cd Clil 

propos.u;;lO dl' cO\" ;.ll"i?t'~ ~ j .... entre o eJetE' !i;únnnte ê 

-e 

a 

o 

cf"ito , cn ! l ~ll1Ld que ,1: .L:i · lic.l'ües , :1 prime jr;] s ~~o 

'. 
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exaustiva s quanto a proposiç:1o de covariância" ' (12 

389). 

o raciocJI1io básico' dc Kruglanski ao prefe

rir a classificaçi:jo endógCTI(F-exogena ã cc;mhecida ex

tcrn::1-jnterna , ' se referc ã distinção geralmente fei

ta entrc ação 'e ocorrência em rclação aos aconteci -

mentos ident ificados como cfeitos nas' análises atri-' 

bucionais. Segwldo ~le,' a diferença considerada bãsi 

.. 

ca ê o caráter volwltário da açâo'-,~ nãÇ)-voluntárici da . ~, 

ocorrência. Assim, l.U1la ação é entendida 'corno empres-

são de um desejo da pessoa que a-realiza (act9r's 

'\\'i11), e a ocorrência, em grande parte, como indcpe~ 

dente dessa vontade. 

K1~lglanski argumenta que, em muitos casos, 
, - I ' 

uma ocoTrência pressupõe ' t.nna açao como .. por exemplo, 

"ganhiu" uma éorrida envolve cOI~rer". ASsinala, con- ' 

tudo, a relativa independência entre desejo e ocor '- . 

rência, isto ê, simplificando, querer algo não signi 

fica poder fazê-lo. Esta independência relativa per

mite-nos e:>.'plicar a ocorrência ém terffio$ de atribu -

tos estáveis ou t;ansitórios; pross~gue o autor. " As

sim~ "a ocorrência''''suces.so , de P nUma taref~"; 'PC?de 

ser eÀ~licada por atributos pessoais de empenho ou 

competência, · el!qu311to . a ocorrência, "e:>.-periência de 

susto. O", pcx.le ser explicada ein ten110S do atributo 

si tuacional de escuridão" (12,389)' . Então t os atrib~ 

tos podem pertencer a peSSO::1 ou ao ar.1biente, o que , 

segundo }\nlgl.:mski fica a distinç?o entre causas in- , 

ternas e. externas no que se relaciona ã ocorrências, 

porém, n::1O no que se refere a ações. Como 'assin~lla -
-mos, as :!çoes S::1O geralmente consideradas .cómo dete)' 

minad:1s pela vontétde . Or:!, se a vontade ê i.ntell1a ã 
- -- pesso:1, "tc" as as açoes sao jnternamente detennü1a ~~ - 0 ' -

i' 
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ças", conc]ui "Kruglan~ki. 

Esta conclusão é o ponto inicial da teoria 

-de atribuição por el,c desenvolvida, a qual denomina 

"Distinção endógeno-exogeno na e.~:plicação irigênua de 

ações" . 

Desenvolvimento da Teoria 

A teoria foi desenvolvida a partir de infe

rências de atribuições de causalidade ãs.ações, que 

assumem dois a.spectos, denominas}os aqui de endógenos 

e exogenos. Ela se apresenta em fOl1na de:postulados, 

definições , éorolârios e derivações, de tai ' fOTIna 

claros, que procederemos a sua transcrição, com obj~ 

tívo de fidelidade ã obra do autor. Assim: 

Postulado I - 'iAções são e),:plicáveis ém termos de ra 

zões ou propósitos pelo "atri~uidor ingênuo". 

Derivação 1 (do Postulado 1) '- '''ASsiJll como todas as· 
"" ' . 

. ações são (supõe"":se) intencionais, luna ação e,ou seu 

próprio fim, ou é tm\ meio para atingir algum fim po~ 
terior". Note-se a ' distinção entr~ ação-objetivo e 

ação-meio, . isto é, a primeira possui um fim em si mes 

ma, a .se~da, ftmciona como meio para atingir deter 

minado obj etivo . Segundo o autor, a categoria. meio T" 

fim é conceitualmente distinta e mutuamente exclusi

va. Acrescenta ainda, que lllna ação significa meio ou 

fim, de acordo com o seu objetivo ... assim, exemplifi

ca, "andar de bicicleta" , constitue meio de transpo.!:, 

te e exercicio fisico. 

pcfjn :iç2!o 1 - "O tenl10 atribuição cndógena de uma a

ção denota o caso no qual uma a ç :..l o e atribuída por 
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si mesma COTilO ullla razao. Em outras palavras, LUna a -

ção atl:ibu iela endogenwllcnte é um fim em si ' mesma" . 
'. 

pcfinj c.: no 2 - "O tenllO atribuiç~o exogena de tUlla a -

ção denota o caso ol1.de a açao nao ê wn fim em si mes 

··ma mas, sim, lun meio que media Ulll objetivo ulterior, 
~ 

exogena a ela" . 

~léldo 2 - ' "Todos os propósi tos e Íl1tenções sao 

internas ao indivíduo". Essas intenções podem ser de 
\ . 

natureza biológica ou resultar de nonnas sociais in-

terna1izadas . 

• Derivação 2 (do Postulado 2) - ":Os diferentes · objeti. 

vos nao sao divisíveis em categorias extérnas e in -

ternas". 

Segl}ndo o· autor, a classificação em causas 

-intenlas ou extenlas em relação aos objetivos das a
ções revela t.una arbi trariedade - semântica. Em aiguns 

estudos sobre motivação em tarefas, a causa interna 

do desempenho é identificado com o· interesse na. tar~ 

fa, ao passo que a caus~ exter:na, com a recompensa 

monetária ligada ao"desempenho. 'para Krug1anski, "to 

cali '!- purpose" money" 01' i'desi~e for money" héIrdly 

alters the fact that one is dealing with precisely 

the same pt.n110se" (12,390). 

Corolário cb ' De Ti vaç?ío 2' - "A negação da dimensão ex 

terna-interna: no caso de ações simultâneas nega a 

po~sibili(bde de quaisquer outras variáveis serem sis 

tematicamente-ligac1as entre si". 

Assim, conclui Kruglanski, .o grau de lmici

dade (excl'pcionalidadc) das ações, considerado como 

a melhor b:1se par~ inferências de internalidade pe -

los teóricos da atribuição. 1150 é, realmente, ligado 

à ela. 

.. ' 
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Agora, o autor ahonh u nível func:i,onal 

cxpl.icaç :10 , que denoniina nÍvc l de covariância. 
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da 

, Dcrivaçilo 3 , (da defi:niçi)o 1) - "Uma aç50 atribuída c~ 

dogenamente terá cov~Hiânc ia com os objetivos pesso

ais mas nuo com as situações" . J\ssim, ,este tipo de ~ 
- - -çao so s eTa consur:lada quando de forma si tuacionÇlI -

mente possíveL 

, Derivaç30 4 '(da Definição 2) '- - ' "u1na açao exogename~ 
te atribuída covariar~ com uma conjunção específica 

do obj eti vo e da si t.uação" . AsSiJl~ , a s,i tuação deter

mina o melhor meio 'para atingir o objetivo~ Ex.empli

ficando, o autor cita a Situaçã? A, em que o "meio" 

(ação) para "1ruichar" consiste em andar :até ã cozi

nha e,- na situação B, impli ca em dirigir ate uma lan 

chonet.e. 

As derivações seguintes, de nluneros S, 6,7, 

'8, 9 e 10, assim como o post.ulado 

vel ,derivat.ivo de eÃ'}Jlicação. 

.. 
3, pertencem ao n1 

Derivação 5 (da definição 1) .- ,"'ro t.he ext.ent that éll1 

action is endogEmously attributed, i t implies the ac 

tor's positive affect (enjoymcnt. ; cont.ent.ment., satis 

fation, etc). Essas ações supêe o ~rimento de um 

desejo,-em situações que envolvem' alegria, sat.isfa 
~ 

çao. 

Derivação 6 ( da definição 2) - ''To the extent taht.. 

an , action is exogenously attributed, it implies t.he 

actor's negative affect.". A ação tomo meio nilo é a1-
, 

go desej ac)o pe la pessoa e, s e esta ..faz algo que não 

quer, supõc-se que não pen naneço feliz ao fu::ê -10. 

O autor ass inala que a vari5\ cl cnd6~eno-e-
.. -xogcno -n,lO constitui detennjnant.e exclusivo de satis 

,,' 
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fJ.ção ou sentimento pos Hivo. O.gr:1u de satlsfação 

~ns:1tisfaç5o Se refcl~ :1 totalidade de necessidades 

0\1 obj etivos d;1 pessoa, enqUéUlto que a classificação 

enclógcno-cxógcllo da .aç50, se refere a um objetivo a

penas . 

Postul:1c1o 3 - "Libercbde subjetiva consiste na reali 

znção de ohj etivos". Considerando (l existência . das 

necessidades det enninadas bioJogicamente, socialmen

te, etc. 

Derivação 7 ( do Postulado 3 e Definição 1) - "Quan

do uma ação é endoginamente atribuída; proporciona a 

inferência de liberd~de subjetiva". 

Derivação 8 ( dO ' Postulado 3 e Definição 2). - "Quan

do lllTIa açao ~ exogenamente atribuída, leva" a inferên 

cia de compulsão". A pessoa é .compelida a agir devi

do a existência de lmlél necessidade e a impossibilid~" 

.de, pela situação, de atingir. satisfa~ão" ime~iata. 

Derivação 9 ( do Definição 1) - "No ca.so de ações a-
. . 

tribuídas exogenamente, . o cOI~hecimento do conteúdo 

das ações identifica. imediatamente a intenção Ql;l meta 

. do suj ei to {actor)". 

Derivação 10 (da Definição 2)"- "No caso de açoes exo 

genamente atribuídas, o conhecimeilto de seu conteúdo 

não revela suas intenções subj~cei1tes." (Krugl;1J1ski, 

1975). 

Kruglanski tenta, em seu trabalho , mostrar 

a Ílnflort"DnciJ. e13 disúnç50 de ra zões endogenas e ex§. 

genas na e::-'1'1icação de ações. A atribuiç50 en !ógena , 
segundo a teoria apresentada, se . relaciona com a '~no 

tivaçiiq intrínseca" e a liberdade "subjetiva" de quem 

.' 
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. . r·ealiza a élÇÜO, e co;n a int~)~çõ.o específica da aç~o, 

desde qu~ o conteúdo desta sçja conhecido. 

A estrutura teóriça por ele descnvo]vida,e~ 

vohcndo él djstinçno endógcna-exógcna, ê 'proposta em 
. . 

substituição à.usual classificação em causas inter -

nas e exte1l1as na explicação de ações. o autor argu-

. menta . que, as ~ões S30 Aetenninadas por desejos, que 

são internos ã pessoa, enquanto.qll~ as ocorrências, 

independentes, em grande parte, ·dú ·, desej ~ ~ podem ser 

explicadas por atributos internos ou externos. 

O autor critica o problema da in·fey·ência e 

do critério a nível ~onceitual da classificação in 

terna-externa. A falta de clareza · conceitual leva a 

ambiguidade na interpretaç·ão d~ dados · empíricos. ~~r 

'outro lado, l1a ·c1assificação api:esentada o critério 
. . 

.é dado,- pois se refere a distinção entre meios e fins, 

e as inferenças poss ]veis a pártit desses conceitos, 

São estabelecidas no desenvolvllnento da própria t~o

ria. 

De . acordo cOm as pesquisa~ realizadas pelo 

autor, ações e:KpÚcadas em tel1nos da distinção inter 

na-externa revelaram-se passíveis de reintel-prc'tação 

em termos da explicação endógena-exôgena. Ainda, os 

dados fornecerrun suporte a última teoria, o qúe nao 

ocorreu com a pJ"imcira. 

Em relaçqo ã questão da causalidade , o au

tor afinna:"a ligada à relação entre a açao e sua ra

zao. 

Interessante assinalar que, pé!ra o'· autor ,u:.. 

ma expl icaçãq endógena da ação envolve a percepção da 

meta como parte integrante dela, o que em ·certo grau, 

evoca os conceitos de estruturação <lo todo da psico-

-iogía da forina. 

c' 



j 
I 
l 
1 

J 

. 146. 

CD:-\CLUSOES 

A cau,salj d ~ide, como conceito, se refere a u 

nla conex5o necessária el1trc fenômenos, de acol-do conl 

o ponto de vista .dominante na cíência atual, contrâ-' 

rio ao de !-lume , de 'çonjunçao constante. . . 
De acordo com a posição rl~ Mario Bunge, a 

causalidade ê "uma categoria de conexão ·éor~esponde~ 
te a um traço real do mWldo f5ctico (intel'nC? e exte~ 

no)~ A conexão causal distingue-se de relação deter

minada. Envolve um caJ:áter de produção, genético. Bu~ 

ge a define como categoria de ·conexão. genética? a ?e 
-' . , . -

. guinte fórmulaçao do princípio causal: "Se ocorre"C, . ' . 
~ntão (e só então) E é sempre produzido ·por ele" . 

O carater de produção da · causalidade ê en - ' 

contrado no pensamento de Piaget, . ligado 'ã noção de 

força. em seu aspecto cognitivo. A causalidade, para 

Piaget, pertence e:: um s is tema dE.~duti \'0, e se refere 

à relações necessárias. 0 . 

. ' . 
No ca'ráter genêt.ico da causalidade, id.e1)tifi 

camos a causa eficiente de Aristóteles . 

A causalidade na Psicologia reveste-se do ca 

râter ele eficácia, como na obl:a de Piaget. Assim, na . . 
Psicologia de Gestalt, de reluvante influência nos 

trabalhos atuais em relação ã cau~;alidade, encontra

mos essa conotação de produção ua. causa. Para KtJhler; 

temos uma experiência direta da relação ent-re um scn 

timento e a base sensorial, que (J produ z. 

- A causalidade, como es t udada na Psicologia 

diz respeito a relações caus ais entre fenõmenos, tal 

--cc1lno vimos em Pio.gc t -que a itlcnt.ifica com rclo.ções ~~ .... 
~ , 

~pssana s ~ 
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Es sas relaçGc$ necC'ssáriils, expliCaUtlS ' em 

tennos ,ele campo. A causal j d a~1c se , l:efere â tcndên~ias 
para a ação, vinculadas aO,caJ'ãt er de "demanda" dos 

objetos. Pani os ges taltistas a relação causal se r~ 

fere a l U1n pcrçepçâo' como a "percepção de formas e m~ 

vimentos, COino tal é submetida à s leis da percepção. 

A relação cau~al, na Psicologia da Gestalt, 

é diretamente e~1)eri11lentada. Essa proposição se ba -

seia na hipót ese do "isomorfismo"~ " Então 1 ' pTocessos 
" ' 

experimentados como ligados são relacion3dos causal-

mente no carebro. 

O aspecto cognitivo da causalidade ê expli

cado, nessa teoria, pelo conceito de "insight". 

A partir d~ obra de Hichotte, temos que ' ,a , 
, percepção de . .causalid0-de ', <?u "impressão' causal", ~ ~'o-

mo prefere o autor, se dá desde que satísfeitas de - ' 

terminadas condições. Em Jo}m' Stuart Mill, Péua o 

qual causa ê a soma de condições positiv:i.s e neg~ti

vas mnn sistema, encont1:aII10S p~rspecti \Ta an510ga. ~ 

qui o caráter de pl"odução se liga ao sistema e não a 

causa e o efeito ' em si. " 

Sob a influência da posição gestaltista" en 

contramos em Psicologia, toda a obl"u atual dos psic§. 

logos na area .da Psicologia Social. Estes , traba.lhos 

par~em da noção de atribuição 'de causalidade formul~ 
da por F. Heider. 

Consider2.ndo a causalidade como fruto de 

percepçao direta 'dos fenômenos; tal como mostra 'Mi -' 

chotte, 'o conceito de atribuição se revela ',inadequa

do, pois a causalidade sel"efere ã "percepção de cau 

sa", n50 à "atribuição de causa". 

- w '- .' 

. ,....' 
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Em l\êjJller, encontrulno referência à si túa -

çoes em que a caUS3 n30 aparece especificada , a qual 

denomin~ "causa oculta". Nesses casos , segundo o au

tor, o objeto que parece mais adequado ã disposição 

interna eÀ-perimcntnd.:t,. se revele!. como causa. Consid~' 

rancJo' a hipótese de que'nessas ocasiões ocorreria u

ma "atribuição de causa", no l ugat de urna. ''percepção 
. ", . ,.' 

de causa", essa noção de atribuição se relacionaria 

a casos particulares de relações-causais, o .que nao 

verificamos na fonnulação do conceito por Heider e , 

em sua aplicaç~o empírica por psicólogos,contemporâ

neos. 

'Uma análise do conceifo de atribuição nãO' é 
obj etiyo desse trabalho . AS considerações apresenta

'das visam apontar a necessidade .dessa mesma análise, 

visto que,a extensa aplicação empírica do conceito 

resume os' atuais trabalhos em Psicologia com relà.ção 

ã causalidade. 

Tendo em vista o desénvolvimento da Psicolo 

gia como ciência, concor~aJllos corri Koffka, q~e · assin~ 

la: "Nenhum refÚgio ã experiência pode constituir u

ma e:x.-plicação,. se não . foi previamente desenvo.lvida u 

ma teoria da eÀ-periência ou do conhecimento ..• " (10, 

435). 

,,' 
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