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S U M Ã R I O 

Dada a relevância do tema - Personalidade - em Psico

logia e apesar da incompletude das diversas teorias até hoje 

existentes, resolveu-se estudá-la à luz de Kurt Goldstein. A 

escolha deste autor se deve a seu trabalho metodológico tanto 

quanto ao fato de ser ele desconhecido dentro do saber psicol~ 

gico. Esta dissertação é de cunho teórico, embora se reconhe

ça as limitações de só atuar em teoria. 

conjuntamente à obra de Goldstein o conceito foi exa

minado dentro dos pressupostos gestálticos, tendo sido ele ob

servado também fenomenologiacamente, ao nível da teoria dos sis 

temas, da filosofia e da abordagem holista no interior de um 

esquema interdisciplinar. 

A tentativa é de aproximar um modelo proposto por 

Goldstein. Conclui-se ser a personalidade um processo ininter

rupto e em atividade constante. Funciona em favor da unidade 

organísmica dentro d'um tempo que lhe configura. Expressa-se 

em comportamentos privilegiados sendo representada mas n'uma 

representação de constituição pela linguagem. Faz parte da Per 

sonalidade interligar-se, manter relações e permanecer sempre 

inacabada. 

iv 



S U M M A R Y 

Due to the high importance of the theme - Personality 

- in Psychology and although all the various existing theories 

are incomplete it was decided that it would be worthwhile to 

study under the view point of Kurt Goldstein. This author was 

chosen on account of his methodological work and because he is 

little known in psychological circles. 

This essay is intended to be theoretical although it 

is recorrised that this setes a limitation. 

At the same time the Personality was studied against 

a Gestalt background, also phenomenologically and under the 

light of the philosophy and the holistic approach, in an 

interdisciplinary point of view. An attempt was made 

by Kurt Goldstein. 

offered 

The conclusion reached was that Personality is a 

continuous process in constant activity. It works in favor of 

the organism unity, in a limited time which gives it its formo 

It express it self in privileged behavior and it is 

represented by language contitution. To create links, to 

maintain relations, and to stay unfinished are characteristics 

of the Personality. 

v 



R ~ S U M ~ 

A cause de I' importance du theme - Personnali té - dans 

la Psychologie et malgre l'incompletude des differentes théo

ries existentes jusqu'à présent, on a résolu de l'étudier se

lon Kurt Gondstein. Le choix de cet auteur est du à son tra

vail méthodologique aussi qu'à son anonymat dans le savoir psy 

chologique. Cette dissertation est théorique, malgré la recon

naissance des limitations de s'opérer seulement avec la théo

rie. 

Conjointement à l'ouvre de Goldstein, le concept a 

été exarniné selon les présuppositions de la Gestalt, ayant été 

aussi observé fenomenologiquement, au niveau de la théorie des 

systemes,. de la philosophie et de l'abordage holiste dans l'in 

terieur d'un scheme interdisciplinaire. 

rI s'agit d'approximer un modele proposé par Golds

tein. On peut conclure que la Personnalité est un proces inin

terrompu et en activité constante. Elle fonctionne en faveur 

de l'unité organismique, dans un temps que la configure. Elle 

s'exprime en conduites privilegiées, étant répresentée, mais 

dans une représentation de consti tution par la langage. Ce sont 

des caractéristiques de la Personnalité: s'interlier, 

tenir des relations et rester toujours inachevé. 

vi 

main-
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INTRODUÇÃO 

"Veixa que minha m~o e~~ante adent~e at~~~, na 6~en
te, em c.ima, embaixo, ent~e" Augu~to de Campo~ Pé.~-i
c.le~ Cavalc.ant-i (Velo~o - 1979: Lado ,; 6a-ixa 6) 

"A natu~eza pa~ec.e te~ a~~-i~c.ado tudo na ind-iv-idual-i 
dade" Goethe (Allpo~t - 1974:24) 

Pretende-se uma aventura: demarcar em um autor pro-

prio da neuro-psiquiatria - Kurt Goldstein - o conceito de Per 

sonalidade. 

A origem deste trabalho aparece da necessidade de se 

trazer para a Psicologia uma visão menos conhecida e tentar 

mostrar num primeiro plano, o teórico, sua eficácia. A autora 

deste trabalho tem consciência dos limites de uma investigação 

puramente teórica, mas assim resolveu proceder tendo por base 

o grande désconhecido que são as obras de Goldstein para a Psi 

cologia. O próprio autor que será pesquisado (Goldstein - 1951) 

coloca claramente que qualquer conhecimento científico deve 

partir das observações da vida cotidiana, porém, é a atividade 

de abstração que permite a inteligibilidade de tais fatos. 

Vários são os conceitos em Psicologia, também são va-

rias as teorias para explicá-los e muitos deles ganharam no de 

correr da história da psicologia maneiras diferentes de serem 

enfocados. Entre estes conceitos, um parece ser de ordem cen-

traI para este saber, é ele, o conceito de Personalidade. Nes-

ta dissertação, o propósito inicial é estudar este tema na per~ 

pectiva organísmica. As diferentes maneiras de vê-lo podem va-

riar desde a abordagem esfatizadora do meio ambiente como fa-

tor fundamental, até a abordagem que valoriza os aspectos cons 
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titucionais do homem. 

Um dos fatores que nao pode ser ignorado ao se estu

dar o conceito de Personalidade é o fator tempo, dado que este 

no mesmo momento que a constrói lhe confere também amplitude 

histórica. Tanto a Personalidade individual como o próprio co~ 

ceito obedecem às características de formação conferidas pelo 

tempo. 

A Psicologia é essencialmente a ciência da individua

lidade, daquilo que há de mais particular. O homem - este obj~ 

to de estudo - se insere a princípio com um caráter ambíguo: 

ele é tanto identidade enquanto ser vivente que pertence a uma 

clas~e específica como também alcança dimensão ao nível simbó

lico cultural. Se nao bastasse esta ambiguidade o homem é mais 

ainda um complexo uno e único. g a Personalidade que expressa 

em cada indivíduo aquilo que lhe define. Deste modo tem senti

do a Psicologia da Personalidade. Tem sentido a procura de leis 

que regem o comportamento humano, no entanto, se tais leis exi 

gern abstração é necessário que não se perca de vista, neste ob 

jeto - o homem -, suas prerrogativas individuais. 

Sendo difícil definir Personalidade a priori, este 

conceito vem à luz na medida em que se tem como método de tra

balho a observação cuidadosa do expressar emergente da indivi

dualidade, o que se d& na vida concreta dos indivíduos. Adian

ta-se assim, a metodologia que será seguida nesta dissertação 

de acordo com a obra de Kurt Goldstein. 

Importa saber a fundamentação deste conceito, como p~ 

de ser ele estruturado. A Personalidade é primordialmente fun

cional no que tange à integração do organismo. Esta organiza-
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çao enquanto totalidade é o que lhe confere aspecto singular. 

Diz Filloux (1966:13): 

"a peJt.6onatidade ê a con6-igtt!tação finiCiI. a.6.6um-ida no 
decuJt.6o da h-i.6tãJt-ia de um ~nd~vlduo peto conjunto de 
.6-i.6tema.6 Jte.6pon.6~ve-i.6 poJt .6eu compoJttamentç". 

Ainda conforme Filloux, não se pode confundir os estu 

dos de Personalidade com os estudos relativos ao caráter, pois 

se os 61timos atingem a estruturação de "traços", os primeiros 

se referem à amplitude global do comportamento. 8e quer ao es-

tudar a personalidade, não o estabelecimento de fenômenos está 

ticos, mas sim as leis de transformação. 

Quanto ao problema da diversidade teórica anteriormen 

te citado, Bertalanffy (1977:250) opina do seguinte modo, ao 

escrever sobre - "A imagem do homem no pensamento contemporâ-

neo" -: 

"Em que podem e.6te.6 pJtoce.6.6o.6 con..tJt-ibuiJt paJta a.6 ciê.n. 
cia.6 do homem? O e.6tado in.6at-i.66atôJt,[o da teoJtia p.6I 
colôgica contempoJtânea é co-i.6a conhecida pOJt todo o 
mundo. PaJtece uma m-ixôJtd-ia de teoJt-ia.6 con.tJtadltôJtia6 
que vão do behavioJti.6mo, paJta o qual não há di6eJten.
ça en.tJte o compoJttamen.to humano e o do.6 Jtato.6 de la
bOJtatôJtio ( ... l, ao exi.6ten.c-iati.6mo, paJta o qual a 
.6ituação h~mana e.6tá além da compJteen.6ão c-ien.tI6i
ca" . 

Dada esta variedade de teorias e conceitos surgem os 

diversos modelos de explicação da natureza e do modo de funcio 

narnento da Personalidade. Modelos que transitam do associacio-

nismo (R-R), chegam aos chamados processos de mediação (8-Q-R) 

e atingem aos modelos de significação do sujeito (8-8). Na 0p! 

nião de Hall e Lindsey (1973) todos os modelos até então cria-

dos apresentam falhas, mais propriamente no aspecto formal do 

que no que diz respeito ao conteúdo. Acrescentam eles que as 

diversas teorias apresentam semelhanças e diferenças entre si, 

r--
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mas que a nao imposição de um modelo único de teoria de Perso

nalidade se deve ainda tanto à imaturidade do terna, corno ao 

precário desenvolvimento de pesquisas com o intuito de confir

mar os achados teóricos. Por outro lado, os modelos até então 

apresentados sofrem da insuficiência de considerar as variá

veis que interferem na Personalidade, parcialmente. Apesar dis 

to, tentativas proliferam no intuito de estudar este terna. ~ 

notável a abordagem de Maddi, cria ele modelos gerais em vista 

de outras prerrogativas. Assim tem-se: o modelo de conflito; 

o de realização - onde poder-se-ia incluir Kurt Goldstein; e 

o de conseqüência. Além do que, Maddi (1972) traz urna contri

buição própria a estes estudos. Allport (1974) também não deve 

ser esquecido, tanto no que se refere ao estudo de corno as teo 

rias de personalidade se desenvolvem, corno a sua visão do fun

cionamento ativo e sistêmico de personalidade. 

Ribeiro (1978:1) acredita que esta postura de adoção 

de diversos enfoques, apenas explica parte do que se pode en

tender por Personalidade, posto que este constitui um conceito 

uno e na medida em que é visto parceladamente, serve apenas p~ 

ra que os autores de modo isolado, tentem provar a veracidade 

de suas teorias. 

Há muito, os teóricos da Personalidade (Filloux-1966: 

20) se debatem num duelo que hoje só vem prejudicar o desenvol 

vimento da Psicologia. Tal duelo consiste na luta entre as cé

lebres dicotomias que margearam muitas teorias de Personalida

de. Alguns estudiosos tendiam para o lado da determinação da 

"natureza", outros para o lado da determinação da "cultura". 

Ou ainda, o velho dilema entre o inato e o adquirido, ou o in-
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divíduo já nascia pronto tendo apenas que desenvolver suas 

tendências ou o meio ambiente era o senhor de todas as regras. 

Todas estas dicotomias significam exclusão o que é incompatí-

vel com a função integradora da Personalidade. E todas estas 

dicotomias desembocaram no que se poderia chamar o maior en-

trave teórico ao saber pSicológico: a ciência lida com leis g~ 

rais, logo ela é nomotética (Allport - 1974:25), a personalid~ 

de é individual e so pode ser olhada pelo olhar da idiografia. 

No entanto, longe de se trabalhar com esta divisão, pretende-

-se mostrar como a individualidade é nada mais nada menos que 

a expressa0 de uma lei geral, para este fato, não só Goldstein 

estava atento como também estavam os teóricos gestaltistas. 

Pretende-se ainda fundamentar este trabalho com a vi-

sao sistêmica. Ver a Personalidade como um sistema é vê-la no 

concreto d9s acontecimentos, é olhá-la em sua ativa atualida

de, única perspectiva que permite a não dilaceração deste fenô 

meno, a compreensão de seu significado e de seu valor (Koffka 

- 1975) como diz a Geltalt. 

Na Introdução de seu ensaio sobre "O Normal e o Pato-

lógico", Canguilhem (1978:15) adverte a respeito do mesmo as-

pecto que Ribeiro, quando escreve sobre o problema que os dife 

rentes pontos de vista podem trazer na consideração de um mes-

mo fenômeno. No caso, sobre os comportamentos patológicos diz 

ele: 

"No.6.6a. opiniã.o , no e.n,ta.nto, é que. e..6.6e. pJtoble.ma. não 
de.ve. .6e.Jt dividido, e. que. a..6 eha.nee..6 de. e..6ela.Jte.ei-lo 
.6ã.o ma.ioJte..6, .6e. o eon.6ide.Jta.Jtmo.6 e.m bloeo.6, do que. 
.6e. o dividiJtmo.6 em que.6tõe.6 de, deta.lhe,". 

Canguilhem apresenta assim a importância da interdis-

ciplinaridade, este é um dos pontos de contato entre ele e 

Kurt Goldstein. 
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Entende-se que dada esta variedade tanto de conceitos 

como de teorias em psicologia, é necessário, por questões de 

critério e método referenciar teoricamente o conceito que se-

rá avaliado. 

Esta dissertação visa trabalhar o que se chama - Per-

sonalidade - em acordo com a visão organismica. Dos três teó-

ricos deste ramo arrolados por Hall e Lindsey (1973:329) sao 

eles: Angyal, Maslow e Goldstein. Foi escolhido o último, por 

entender ser este o que apresenta uma sistematização mais con-

sistente, além de efetuar achados novos e de ter preocupaçao 

que particularmente interessam a este trabalho. Além do que, 

em Goldstein parece ser central a necessidade de reformular sem 

pre. Ou seja, ele parece determinado com os trabalhos de pes-

quisa admitindo em seu caso especifico trazer novas contribui-

ções à Biologia. Afirma a importância de uma conceituação mais 

precisa e diferente para o que se chama de organismo. Apresen-

ta três postulados básicos que filosoficamente fundamentam sua 

teoria, como também suas intervenções práticas, são eles: 

"Cada homem 6e~~ a medida de 6ua p~5p~ia no~malida
de" (1951 :·347). 

"Se~ i 6emp~e pa6itiva, naa h~ nada de negativa na 
v.iva" (1951:432). 

"Ce~tamente, ut.iliz ei amplamente a p~op~iedade a mai6 
ma~av.ilha6a da natu~eza humana: pode~ d.ize~ nao" 
(1951:439). 

O que é pertinente à vida acha-se nas individual ida-

des orgânicas e o que desta vida se refere aos aspectos psico-

lógicos acha-se nas individualidades - as personalidades -. 

Goldstein parte do patológico para o normal porque em 

sua concepção ambos funcionam de acordo com as mesmas leis 
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gerais apenas, como já foi anteriormente visto cada caso, cada 

personalidade é um fenômeno individual e portanto se coloca no 

mundo de modo próprio. 

g de extrema relevância em Goldstein a questão dos 

sintomas e o que eles espressam. Entender corretamente taissin 

tomas leva o pesquisador à estrutura do organismo que os pro

duz, isto se o método de investigação for adequado na medida 

em que respeite o fenômeno que se apresenta. Neste pormenor, a 

linguagem transforma-se em fator capital. Assim como o organi~ 

mo é visto enquanto totalidade, a personalidade também o é. Es 

ta visão remete o autor aos pressupostos holistas cujo primei-

ro inspirador se encontra na pessoa de William James. 

Trabalhar-se-á com Goldstein considerando-o como um 

sistema, tendo como variáveis: a Psicologia da Gestalt, a Filo 

sofia da Linguagem, a visão holista, a Fenomenologia e a abor-

dagem sistêmica. Da intersecção de tais variáveis espera-se 

que o produto seja uma tentativa de compreender-se adequada-

mente por estas variáveis-critério a teoria da Personalidade, 

tanto quanto compreender também neste enfoque, a natureza huma 

na. Acredita-se que o trabalho ao nível da teoria dos sistemas 

seja válido por dar conta de um processo em andamento. E o que 

é a Personalidade, senão um processo? Para Bertalanffy (1971: 

248) o significado da Revolução Organísmica é: 

".6eu núc.feo ê. a noção de .6 .. üte.ma, apalten.temente um 
c.onc.eito pifido, ab.6tltato e vazIo, que entltetanto e 
Itepfeto de um .6igni6ic.ado oc.ufto, de p066ibifidade.6 
de 6eltmentação e expfo.6ão". 

Como o propósito deste trabalho é a princípio verifi-

car o conceito de Personalidade em Goldstein, o mesmo ganhará 

nova luz se tiver como ponto de partida a visão "sistêmica", 



8. 

pois reorientar tal conceito nesta linha de abordagem signifi

ca traçar um modelo de homem em termos de natureza ativa. Es

tando a atividade na essência humana é preciso esclarecer corno 

ela atua no âmbito completo do organismo. Se o organismo é ati 

vo, é senhor de si mesmo enquanto criador do mundo, não se po

de deixar de lado então, as prerrogativas da filosofia. Corno 

modo de aproximação a fenomenologia metodologicamente abre ca

minhos. Por outro lado, a investigação da linguagem se faz ne-

cessária pois é ela que engaja o ser no mundo. A importância 

do significado e do valor, a compreensão destes fenômenos se 

esclare pela Gestalt. 

Não se pretende, e óbvio, fazer um tratado filosófi

co, entretanto, não se pode estudar qualquer aspecto referen

te ao homem sem se perguntar pela concepção que se tem dele, o 

que o constitui? Quem é este sujeito-objeto do qual se fala e 

que também fala? Neste sentido fica justificada a precisão de 

se trabalhar com correntes filosóficas. Interessa também, con

siderar a personalidade como um fenômeno de funcionalidade in

tegrada e global, tendo em mente que apenas situações de entr~ 

ve, sejam elas da própria vida ou da metodologia de abordagem, 

podem esfacelar a personalidade que é una e indissociável qua~ 

do atuando em condições plenas de realização. Como questão de 

método é importante que as normas sejam traçadas pelo próprio 

organismo pois este, sendo ativo por princípio, tanto cria co

mo nega momentos adversos à sua natureza. Esta pode ser consi

derada a positividade maior do organismo. 

Em linhas anteriores citou-se o fato do conceito de 

Personalidade ser alvo de várias teorias diferentes. Urna hipó-
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tese é que esta proliferação ocorra devido à metodologia de 

trabalho. Compreende-se que se não for o ideal, o método cog

nocitivo proposto por Goldstein (1971) tem a vantagem de apro

ximar o pesquisador o mais perto possível do fenômeno que está 

sendo estudado. Sendo a obra de Goldstein fundamentalmente uma 

reformulação metodológica, pretende-se mostrar como esta meto

logia poderá n'um primeiro momento levar a compreender o con

ceito de personalidade que este autor anuncia mas sem contudo 

desenvolvê-lo. g a este desenvolvimento e ampliação que se pr~ 

põe este trabalho. 



CAPITULO I 

PORQUE"A PSICOLOGIA DA FORMA 

"Um eu que pul~a j~ ~e 6o~ma. H~ gi~a~5i~. H~ t~igo 
alta. Eu ê.. (Li~pec.to~ - 1978:38) 

a 

1.1. Introdução e Histórico 

10. 

Se Goldstein é um quebra-cabeças, a Psicologia da For 

ma será a primeira peça. 

Em suas pesquisas sobre os fenômenos da linguagem, 

Goldstein conclui que apenas a perspectiva neurológica princi
I 

palmente a da localização cerebral, é insuficiente para expli-

car tais fenômenos tanto em seus aspectos normais como em seus 

aspectos patológicos. Recorre então Goldstein à Psicologia, es . -
pecificamente à Gestalt. Mas ele também se surpreende ao cons-

tatar que a contribuição dos gestaltistas não tem sido até en

tão de grande eficácia. Em - Transtornos da Linguagem - Golds-

tein (1950:34) escreve: 

"O ponta de vi~ta da Ge~talt e a de~envolvimento de 
muito~ p~oblema~ e~pec.iai~ têm c.ont~ibuZdo pa~a a de 
~envolvimento da patologia c.e~eb~al em ge~al, ma~ e~ 
ta teo~ia tem in6luZdo POUc.o na p~og~e~~o de no~~o 
c.onc.eito de a6a~ia". 

Dos gestaltistas, continua ele, apenas Wertheimer e 

Poetzl formularam a hipótese de que urna das formas de alexia 

seria ocorrência de um problema na percepção visual referente 

às formas. Porém, esta hipótese não teve o desenvolvimento ne-

cessário. 

Goldstein concorda que o modo de pensar gestaltista é 

semelhante a nova orientação que sofre as explicações sobre os 
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fenômenos afásicos. Desenvolvendo-se comtemporaneamente ao no-

vo conceito orgânico de neurologia. A Psicologia da Forma ga-

nha na interpretação de Goldstein da Psicologia associacionis-

ta, pois esta enfatiza as partes em detrimento do todo, enqua~ 

to que aquela entende ,os fenômenos parciais na articulação de 

conjunto. 

Mas é bem verdade que Goldstein nao utilizará em seu 

trabalho a Psicologia da Forma de modo total. Ele também formu 

lará críticas a este movimento da Psicologia. 

Assim, em - A estrutura do Organismo - ele deixa cla-

ro o seu ponto de vista: 

"No~~a concepç~o cent~al coincide em muito~ pont~~ 
com a P~icologia da Fo~ma. Todavia ela não p~ovem 
de~ta e n~o é, como ~e tem p~etendido, uma aplica
ção ... ~econheço abe~ta e volunta~iamente que e~ta 
dout~ina e ~eu~ ~ep~e~entante~ me tem en~inado coi
~a~ que tenho utilizado em minha concepç~o 6undamen
tal e em detalhe~". (Gold~teúl - 1951:404) 

Mas é necessário para Goldstein marcar as diferenças existen-

tes entre o que ele executa e os trabalhos dos gestaltistas. 

Continua ele: 

"Na biologia que tento de~envolve~ n~o ~e t~ata de 
uma ii~iolo~ia p~icoeÔ9ica con~t~uIda ~ab~e a~ ba~e~ 
da P~icolog~a da Fo~ma ... Ao cont~~~io, t~an~po~ta~ 
de~te modo concepçõe~ e lei~ de um domInio de pe~qui 
~a pa~a out~o me pa~ece ba~tante conte~t~vel". (Golá.6 
tein - 1951:404) 

Por outro lado, Goldstein concorda que se a Psicologia pode 

ser considerada um aspecto do campo da biologia, a biologia 

nao pode ser um aspecto do campo da Psicologia. 

Fica claro ser a Gestalt importante no trabalho des-

te autor, assim corno, a maneira dele encará-la. Ou seja, a 

Gestalt funciona para Goldstein como um campo de conhecimento 
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útil e fecundo mas a transposição deste conhecimento da Psico

logia para o campo da Biologia sofrerá acertos. 

Gestalt em alemão, Forma em português, mais presisa

mente estrutura, organização. Isto é, um conjunto de pressupo~ 

tos teóricos, metodológicos, experimentais e também de nature

za filosófica em Psicologia. 

A Gestalt abre o século XX em terra alemã. Fundam a 

Escola de Berlim: Wertheimer, Kõhler e Koffka. Ela nasce de 

uma crise no saber psicológico, crise esta desencadeada pelos 

argumentos insatisfatórios da Psicologia anterior elementa

rismo associacionista. Parafraseando a interpretação de Koffka 

(1975:l7) do adágio latino: "multum non multa", dir-se-á que 

a insatisfação referida anteriormente, é o quanto a Psicologia 

tradicional se preocupa com o multa - agregação de fatos, en

quanto que'a Psicologia da Forma voltar-se-á para o multum - o 

conhecimento das relações internas aos fenômenos - desde ago

ra, parte-se da totalidade de um fato à verificação de suas par 

teso 

Na interpretação de Paul Guillaune, a Psicologia da 

Forma é uma teoria psicológica, mas também, uma filosofia, pois 

o conceito de estrutura será colocado no conhecimento do mundo 

em seus três aspectos: .físico, biológico e mental, estabelecen 

do deste modo uma "filosofia monista da natureza" superando o 

dualismo teórico que impregnava até então a Psicologia. Deste 

modo, rearticula e reintegra aquilo que o associacionismo sep~ 

rou. Segundo Koffka (1975:22), a Psicologia tem a missão de 

"integrar" os territórios da natureza, da vida e da mente. Os 

gestaltistas vão aos laboratórios experimentar as noções desta 
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teoria, levantar e testar hipóteses, longe de apenas ficarem 

no mundo especulativo, fato de que eram acusados. Guillaume 

(1966) afirma que: 

"o papel de uma teokia nao pkov~m, unicamente, da 
inteligibilidade Que inlkoduz no~ 6ato~ conhecido~, 
ma~ tamb~m do ~eu valOk heukl~tico e da ~ua óecundi
dade de pe~Qui~a". 

Wertheimer, Kôhler e Koffka parecem ter concordado com esta a-

firmação e conseguiram com que a Gestalt assumisse o seu lugar 

dentro deste saber - a Psicologia -. 

Esta teoria irá contribuir em vários domínios. Esten-

der-se-á dos estudos relativos aos fenômenos perceptivos - es-

pecialmente no que se refere às formas visuais -, contribuirá 

entre outros, nos estudos sobre o eu, a açao, a memória, a in-

teligência, a personalidade e o comportamento de grupos. 

1.2. Da Psicologia Associacionista à Psicologia da Gestalt 

No século XIX, reina o verbo segregar, no século XX, 

o verbo muda - articular, organizar. 

A partir do século XVII delineia-se o quadro de idéias 

que fundamentam a Psicologia da consciência, estendehdo-se até 

inícios do século XX. Essas idéias tem por base a pressuposi-

çao do código cartesiano e neste período vê-se o aparecimento 

e a confirmação da Psicologia Experimental. A razão que guia 

a Psicologia da consciência é a análise e as ligações associa-

tivas o que implica o entendimento da experiência como organi-

zada por fatores externos à própria experiência e que lhe sao 

impostos. Além disto, para a Psicologia da consciência a única 

apreensao da realidade objetiva pelo sujeito é através do pen-
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sarnento. 

A proposição da Psicologia associacionista era proce

der à análise da consciência. Nesta época, nem só a Psicologia 

agia assim, ou melhor, não tendo ainda a Psicologia um "status" 

razoável dentro do campo científico, dada sua juventude, de 

certa maneira utilizava o método de suas irmãs mais velhas. Se 

a física, a química e a fisiologia separavam e analisavam seus 

elementos, a neurologia mapeava o sistema nervoso, nada mais 

correto do que proceder do mesmo modo. Os elementos do associa 

cionismo são as sensações. Fazer esta Psicologia significava 

estudá-los profundamente, descobrir-lhes as propriedades, pes-

quisar o arco que formam, isto é, onde começam e onde termi-

nam. Achar no corpo em que parte aparecem; no sistema nervoso 

em que área se localizam; no mundo, que estímulos os desenca-

deiam. As sensações produziam as imagens. Se ambas acham-se in 

distintas nas "percepções familiares" (Guillaume - 1966:1), p~ 

diam ser diferenciadas nas "lembranças" e "pensamentos". 

Mas o estudo das sensações não comportava apenas dis-

correr sobre elas. De certo modo elas se organizam, se juntam, 

de uma maneira ou de outra funcionam. ~ preciso pesquisar como 

isto acontece. A explicação: 

"a a~~ociaç~o ~e e~tabelece pela contigUidade do~ ele 
mento~ no tempo, e ~e e~60~ça pela ~epetiç~o de~~e~ 
contato~" (Guillaume - 1966:2) 

bastou até determinado momento, depois, este modo de explicar 

não alcança a compreensão dos fenômenos. Torna-se fraco, prin

cipalmente quando a própria análise passa a ser insuficiente, 

"n~o pode mai~ ~epa~a~, na pe4cepç~o, o~ elemento~ 
que p~ovi~iam da memô4--ta e da ~en~ibilidade" (Guillaume 
- 1966:3). 
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Já foi dito sobre a insuficiência do método analítico, toda-

via, o problema vai adiante. Não é possível isolar da ciência 

o "significado" e o "valor". ~ preciso reinterpretá-los. Es

tes, na Psicologia associacionista surgiam por ligações casuais 

entre diferentes elementos que não necessariamente se achavam 

conectados por uma razão intrínseca a eles. ~ o mesmo que di

zer que a importância do "significado" e do "valor" eram para 

a ciência de ordem secundária. Wertheimer trouxe a luz a per

correr e Koffka insiste em persegui-la. Para eles, nada será 

revelado sobre a mente e o mundo sem a compreensão do signifi

cado e do valor. Tais conceitos constituem um dos arcabouços 

não só para a Gestalt como também para o campo científico. Si~ 

nificado pertence ao território da mente; ordem à vida; quan

tidade à natureza. 

Seria necessário fundamentar em outras bases a Psico

logia, ser por excelência anti-positivista o que implica o a

bandono crítico da metodologia analítica, entender os fenôme

nos enquanto relacionados a um contexto entre si por força de 

uma organização interna dos mesmos. Passa-se a ordenação dos 

fatos e incluí-los dentro de um referencial teórico, o que pa

ra a Gestalt irá torná-los intelegíveis diferentemente do pos! 

tivismo. 

1.3. As Três Proveniências 

1.3.1. Quantidade - Qualidade: Mundo Físico 

Koffka acredita que o antagonismo quantidade-qualida

de provém da má interpretação dos termos. ~ certo que em pri

meiro lugar a Psicologia começa quantificando as "funções men-
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tais" a partir do momento em que ela passa a ser científica, 

como exemplo, temos a lei de Weber (Koffka 1975:25) . Wundt 

também tem as mesmas pretensões com as medidas. Se de um lado 

alguns psicólogos se dedicam a esta tarefa - a de medir -, se-

guem o exemplo da física que a cada momento tenta aperfeiçoar 

seus métodos de medida. Porém, encontraremos aqueles pSicólo-

gos que medem indiscriminadamente quaisquer fenômenos, quais-

quer sensaçoes, outros negam este processo. A quantidade é um 

modo específico de se expressar a qualidade e ainda, de acordo 

com Koffka (1975:25/26), a Psicologia 

"pode 4e~ pe~6eitamente quantitativa 4em pe~de~ 4eu 
~a~ãte~ de ~ien~ia qualitativa ... ela pode 4e~ imo
de~tamente qualitativa, 4abendo que, 4e a4 de4~~i
çõe4 qualitativa4 6o~em ~o~~eta4, 4e~ã 4emp~e P044Z
vel, mai4 ~edo ou mai4 ta~de, t~aduzi-la4 em te~m04 
quantitativo4". 

Na física galiléica, a quantificação surge a partir 

de uma nova concepção do mundo, concepção esta nao existente 

em Aristóteles. A tentativa de reinterpretar o mundo, o univer 

so em expansão faz com que a quantificação funcione portanto 

como um dos modos de revelar esses novos fenômenos. ~ desta ma 

neira que a Gestalt se utilizará da quantificação. 

Será visto posteriormente, por exemplo, que a "Lei da 

pregnância" (Koffka - 1975:185), no que se refere ao princípio 

máximo-mínimo apresenta-se quantitativamente, enquanto que ao 

se referir ao princípio de simplicidade é em relação a seu as-

pecto qualitativo. 

1.3.2. Ordem: Mundo Biológico 

Se no mundo físico os agrupamentos obedecem a leis me 
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cânicas, a vida precisa de ordem, nisto os vitalistas acredi-

tavam. Contudo, a Gestalt não cre nesta diferença do princípio 

entre os domínios da natureza e da vida. Para ela, ambos sao 

dotados de ordem e esta apresenta um ponto de partida de real 

importância, é mesmo um dos alicerces da Gestalt. A organiza-

ção é a produtora da ordem, mesmo sendo a estimulação espacial 

e temporal complexa desordenadora. Mais tarde ver-se-á como as 

leis de organização sao capazes de ordenar nosso meio comport~ 

mental. Organizar os objetos em unidades segregadas. Por ~ 

to, permanecem as palavras de K8hler: 

"Na mai4 ten~a in6aneia a4 expe~i~neia4 da4 v~~ia4 mo 
dalidade4 d04 4entido4 podem te~ 4ido mai4 ou men04 
adequadamente unida4 em um 4Ó e~paço po~ motivo4 de 
o~dem dinamiea". (KB hle~ - 1968: 1"'261 

1.3.3. Significado: Mundo Mental 

Entre a ciência e o significado, Wertheimer (Koffka -

1975:32) ficou com os dois, demonstrando a importância do se-

gundo para a primeira. Na Psicologia da Forma, o significado 

é a inteligibilidade do fenômeno. Esta junção descoberta por 

Wertheimer supera o falso problema que marcara o século XIX: 

a teoria associacionista com as leis sensitivas e associativas 

não explicavam o aparecimento de uma "obra de arte", os movi-

mentos culturais, etc •.. Os fenômenos psicológicos devem ser 

olhados dentro de um espaço cultural por se acharem intimamen 

te imbrincados nele e com ele. Para Koffka se não houver lugar 

na Psicologia para os conceitos de significado e valor resta a 

ela o caráter de incompletude. Ela pode quando muito falar a 

respeito de fenômenos vivenciados pelos homens no aspecto ani-

mal, mas nada poderá ser dito a respeito das formações cultu-
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rais. Para os homens é o significado, os processos simbólicos 

que. caracterizam a vida, que a diferenciam em termos dos ou

tros modos de vida. Estes processos abrem para o homem um no

vo espaço da realidade, não só o abre como também o constrói. 

Concordando com Cassirer (1972:51), não mais a razão defini

ria a experiência humana, mais especificamente, o homem é um 

"animal symbolicum". Independente das coisas, são os sentidos, 

as significações, que surgem no relacionamento deles com os ho 

mens que os distinguem. E, ao mesmo tempo que os separam, dife 

renciando-os, os integram na interrelação com os aspectos físi 

co, fisiológico e mental do mundo. Não so esta integração care 

ce ser notada, mas também a integração entre a parte e o todo. 

Um processo pura e simplesmente acumulativo é desprovido de 

significado. Mas ao ir além desta acumulação somativa e enten

der-se a r~lação parte-todo, compreende-se as propriedades si~ 

nificativas. 

Do que foi apresentado até então, conclui-se o óbvio: 

à Psicologia científica não são incompatíveis os conceitos de 

quantidade, ordem, significado. Muito pelo contrário, 

constituem os seus pilares. 

estes 

De acordo com Kõhler (1968:9) as ciências, incluindo 

a Psicologia, partem do mundo corno tal, "de manei~a 4imple4 e 

de~p~ovida de c.~I:tic.a". Disto parece que a corrente associa-

cionista não discordava, no entanto, seus fundamentos teóricos 

apresentaram-se fracos e os próprios psicólogos deste fato to

maram consciência: os elementos, a associação, o método analí

tico. Alguns (Guillaume - 1966:3), corno Binet e Philippe, par~ 

cem tentados a deixar para a história da Psicologia o conceito 
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de sensaçao mas tal nao ocorre. Além do mais, o associacionis

mo sofre críticas por não conseguir explicar como o pensamento 

se organiza. Os elementos unidos por força de uma relação ex

terna, não é suficiente para a compreensao da necessidade in

terior de articulação presente no "pe.n-6 ame.n;(:o (ógic.o" (GuiUaume. 

- 1966:61 por exemplo. 

1.4. A Teoria das Qualidades de Forma 

Todavia, esta passagem nao e assim tão fácil. Entre a 

Psicologia associacionista e a Psicologia da Forma encontra-se 

a Teoria das Qualidades de Forma. Uma via intermediária que 

tenta resolver algumas questões que levaram ao impasse à Psico 

logia dos elementos, sem no entanto promover a revolução neces 

sária ao conhecimento. Pois conforme Guillaume (1966:5) os ps! 

cólogos não se mostraram tão "ousados" quanto os filósofos e 

hesitaram. 

~ o vienense Von Ehrenfels (Guillaume - 1966:8) em 

1890, o primeiro a apresentar trabalhos que caracterizam esta 

passagem entre os dois estados da Psicologia. Ele afirma que 

uma forma transcende a simples soma de suas partes. Seu exem

plo mais característico é o da)música. Uma melodia pode ser to 

cada em vários tons, ganhando alteração em todos os elementos, 

porém ela sempre será reconhecida em sua unidade melódica. Uma 

nota musical isoladamente não tem sentido, mas sim, junto com 

outras, forma um conjunto unitário. ~-se capaz de apontar os 

sons que pertencem a certa melodia e separar aqueles que a ela 

são estranhos quando ouvidos uns inseridos nos outros. 
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Segue o que Ehrenfels compreende de acordo com as ob

servações de Kôhler: 

a) a análise tradicional não leva em conta os aspectos 
qualitativos dos dados sensoriais". (Kôhler - 1968: 
102) 

b) as qualidades de forma estão presente tanto no esp~ 
ço quanto no tempo. (Kôhler - 1968:103) 

c) se a sensação é independente e determinada somente 
pelo estímulo local, o mesmo nao ocorre com as qua
lidades que são relacionadas com um conjunto de es
tímulos. (Kôhler - 1968:102) 

d) as qualidades são acrescidas as sensaçoes. (Kôhler -
1968:104) 

e) as qualidades pertencem a entidades isoladas na mai 
oria das vezes. (Kôhler - 1968:104) 

f) entre os vários significados da palavra Gestalt, en 
contram-se os de forma, feitio. Dentre as qualidades 
de Ehrenfels, a forma é a mais relevante, daí o no
me de "Gestalt qualitaten" para todas as suas quali 
dades: (Kôhler - 1968:104) -

g) para Ehrenfels, as formas espacial e temporal apre
sentam grande índice de "invariabilidade", e por is 
to podem ser facilmente transpostas, desde que na 
mudança dos estímulos, as relações entre eles man
tenham-se mais ou menos constantes. No caso das for 
mas espaciais tem-se como exemplo as formas visuais 
e no caso das formas temporais tem-se o exemplo da 
melodia anteriormente citado. (Kôhler 1968:116/ 
117) 

A resposta de Ehrenfels veio responder um problema 

surgido para a Psicologia associacionista - o problema da "tr~ 

posição" - como se pode reconhecer uma melodia tocada em tons 

diferentes de seus elementos foram modificados" A resposta de 

Ehrenfels já se sabe, porém ele não se livra das postulações 

anteriores, pois se há duas realidades psíquicas: as sensaçoes 

e as "gestal t quali tãten" - as primeiras produzem as segundas. 

Não abandonando o conceito de sensação, este é o ponto até on-

de vai Ehrenfels. 
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Segundo Kôhler (1968:104), Ehrenfels nao entendeu os 

dois significados da palavra "Gestalt" em alemão: 

- "6oILma., 6e.i:tio - a.:tfLÁ.bu:to de. c.o;~a..6" 

2 - "unida.de. c.onc.fLe.:ta. pe.fL .6e., que. te.m, ou pode. :te.fL, uma. 
6ofLma. c.omo uma. de. .6ua..6 c.a.fLa.c.tefLl~dÁ..c.a..6" (KBh-te.Jr.. - 1968: 
104) 

Ainda, na opinião de Kõhler a relevância que recebem 

as qualidades passou para o âmbito das organizações. Na Psico-

logia da Gestalt, esta palavra é relacionada a uma organiza-

çao, um objetivo especIfico. Nota-se também em Ehrenfels al-

guns pressupostos de cunho behaviorista - o estímulo enquanto 

um dado - pode-se dizer que no behaviorismo e em Ehrenfels o 

comportamento era visto apenas como uma resposta. o trabalho 

daquele que percebe era apenas responder ao estímulo previame~ 

te dado. O salto da Gestalt marcado por Kôhler está na reformu 

lação do estímulo distaI e proximal. A percepção não é simple~ 

mente uma resposta ao estímulo distaI (físico) mas sim, uma 

transformação deste em estímulo proximal no campo perceptivo. 

Um campo de objetivação onde o objetivo real, natural é apenas 

um lugar de passagem. 

-Os seguidores de Ehrenfels sao os componentes da Esc~ 

la de Graz: Meinong, Benussi e Witasek. Esta escola acreditava 

a princIpio que no caso da melodia, a sensação era devida 
, 
as 

vibrações sonoras enquanto que a percepçao era devida àsrela

ções entre as vibrações. Sendo que estas relações eram as cons 

tantes na transposição da melodia. Todavia, tal idéia foi aban 

donada pelos próprios integrantes desta escola. Não há perceE 

ção de relações e sim de totalidades, chegar às relações é um 

trabalho analítico da consciência. 
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Surge urna nova questão: não sendo a percepçao de rela 

çoes a produtora de formas, corno elas aparecem? Meinong e 

Benussi tentaram responder pela teoria da produção de formas; 

De acordo com Penna (1973:15), urna diferença deve ser demarca-

da: em Ehrenfels 

"a duplicidade de plano6 n~o chegou a 6e~ 6u6tentada 
em te~m06 de duplicidade 6uncional, ma6 apena6 em 
te~m06 de duplicidade de6 c~itiva, Em out~a6 palav~M, 
06 dado6 6en6o~iai6 e 6ua 6o~maç~o o~ganizada p~odu
zi~-6e-iam 6imultaneamente e 6em que a homogeneidade 
do tema n066e p~ejudicada", 

Já em Benussi e Meinong o plano das sensaçoes é bem distinto 

do plano das percepções. Assim, as sensações constituem-se nos 

fundamentos das percepções, mas são independentes e ocorrem 

sem que necessariamente as percepções sejam produzidas. 

Contudo, para que apareça a percepçao é preciso que 

nada subsista corno seu substrato, é necessário que nem os ele-

mentos e nem as relações sejam dados primeiros. Acreditar nes-

ta não pré-existência ou dos elementos ou das relações e um 

ponto que Ehrenfels e a Escola de Graz nao marcaram. 

Na realidade, a sensaçao - o pilar da Psicologia asso 

ciacionista - não existe na medida em que esta escola tenta ex 

plicar a coesão dos elementos por urna força externa, não consi 

derando o caráter desarticulador imprimido aos fenômenos pela 

análise. Guillaurne (1966:12) completa: 

"a 6epa~açio da6 qualidade6 6o~mai6 e qualidade6 6en 
6Zvei6 nio pode 6e~ mantida, POi6 e6ta6 última6 nio 
6io, ab~olutamente con6tante6, ma6 dependem da6 6o~
ç.a6 va~iávei6 a que pe~tenc.em, e na6 quai6 p~dem 6ua 
identidade", 

Subjacente ao que se viu até agora, existe um postul~ 

do que os sustenta. Postulado este que interferiu tanto na Psi 
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cologia associacionista como em Ehrenfels e na Escola de Graz. 

Tal princípio é o da hipótese da cQnstância. Koffka (1975:108) 

a define como uma hipótese que supõe serem as sensações estim~ 

ladas por um ponto específico de excitação, o que acarreta con 

siderar cada ponto de excitação e cada sensação provocada por 

ele como isolada e independente das outras. O que esta hipóte

se pretende é relacionar de modo simples e imediato as estimu

lações dos órgãos sensitivos aos processos fisiológicos que 

lhes correspondem e as respectivas sensações provocadas. 

De qualquer modo, seguindo este princípio, haveria 

um substrato ao nível dos elementos que sustentariam o apare

cimento das "Gestalt qualitãten" de" Ehrenfels. Todo canplexo pe!:, 

ceptivo seria formado de elementos compostos. Enquanto que a 

hipótese da constância leva para o caminho da soma e da igual

dade dos elementos, Koffka mostra os produtos e as relações or 

ganizadas. 

Ao tratar da organização espacial Koffka (1975:126) 

esclarece como Berkeley concordava com a hipótese da constân

cia ao negar a possibilidade de se perceber o espaço como tri

dimensional. Pois, segundo Berkeley, sendo a distância locali

zada longitudinalmente em relação ao olho, a projeção desta é 

sempre um único e mesmo ponto. Berkeley acreditava que o espa

ço era bidimensional como fisiologicamente a retina se aprese~ 

ta. Koffka conclui que Berkeley supunha o estudo do campo esp~ 

cial através da análise de pontos isolados uns dos outros. O 

espaço não teria a qualidade de "processo em extensão" de 

Kôhler (Koffka - 1975:122). Por conseguinte, aquilo que ocorre 

em relação a um estímulo em dadas condições, ocorrerá sempre. 
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Deste modo, a área do processo psicofísico coincide com a área 

estimulada. O que acarreta nada mais nada menos a cometer o 

erro da experiência. Este erro, em palavras de Koffka (1975: 

109) . significa tomam a causa como e pelo efeito, isto é, o prQ 

duto como e pelos elementos. E em palavras de KBhler (1968:95), 

que definiu este conceito, tem-se: 

»E~te e~~o oco~~e quando ce~ta~ ca~acte~l~tica~ da 
expe~iência ~en~o~iat ~ão inadve~tidamente at~ibul
da~ ao mo~ aico de e~tlmuto~». 

Conclui-se que enquanto a Psicologia trabalhou com 

uma relação direta e causal sob o esquema do par, estímulo-re~ 

posta, não considerando outras propriedades ao sistema nervo-

so, a não ser reagir de forma unilateral aos estímulos do mun-

do, estava ela - a Psicologia - sob a égide da hipótese da con~ 

tância. 

Serão os construtores da Psicologia da Forma que fa-

rao com que esta hipótese faça parte da história da Psicolo-

gia, destituindo-a do valor explicativo que anteriormente lhe 

era atribuído Para isto eles redefinirão o conceito de com-

portamento e trarão para a Psicologia o conceito de campo, as

sim como a interdependência entre os dois. 

1.5. A Teoria da Forma 

Na leitura do livro - Psicologia da Forma (Guillaume 

- 1966) - aprende-se algumas lições, as quais resumidamente 

desta maneira se apresentam: 

são as estruturas, as formas, as organizações, o po~ 
to de partida da Psicologia da Gestalt. 



- Os campos espacial e temporal da percepção circuns
crevem e limitam as unidades orgânicas - as formas. 

- No ato de perceber entram em jogo influências obje
tivas e subjetivas. Disto dependem as percepções de 
várias classes de element~s, das diversas relações 
e das distintas organizaçoes de um todo. 

- As formas tem a característica da transposição, ou 
seja, algumas de suas propriedades são conservadas 
mesmo quando uma mudança atinge a todos os seus ele 
mentos. Isto é o que ocorre quando transpomos uma me 
lodia de um tom para outro ou em instrumentos dife= 
rentes. 

- Uma parte só tem função em um todo, deste, ao iso
larmos uma de suas partes, reorganizar-se-á em ou
tro todo e a parte isolada assumirâ nova função em 
outro conjunto. 

- Toda matéria tem forma. 

Está superado o estágio em que se procurava a ori
gem das formas nos elementos. ~ tarefa da experimen 
tação determinar como surgem as formas, suas leis e 
transformações. 

Forma é algo que transcende o âmbito da Psicologia, 
atinge mesmo o discurso biológico. A emergência da 
vida mental está na biologia, no organismo. 

Pelo princípio do isomorfismo chega-se a um parale
lo entre as formas fisiológicas e psíquica. 

1.6. As Formas Físicas 

25. 

Há formas tanto na física quanto na química. Guillaume 

(1966:17) mostra que se pode encontrar com certeza, formações 

físicas contendo partes que trabalhem isoladas umas das ou-

tras, de modo que tais formações em sua totalidade podem ser 

construídas a partir destas partes ou o processo contrário, 

isto é, ao se retirar destas formações qualquer parte nada se-

rá mudado. O mesmo ocorrerá com o modo pelo qual estas partes 
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se "distribuem no tempo e no espaço". Mas a existência realdes 

tas formações não pertencem a elas mesmas e sim a uma força a~ 

vinda de outro lugar. Ou seja, é apenas porque agrada a alguém 

reunir através do ato de pensamento determinados elementos es

colhidos por este alguém pelo seu livre arbítrio. 

No entanto, encontrar-se-á ainda no mundo físico ou

tra natureza de fenômenos, possuidora dos "caracteres de for

mas". Fenômenos tais como: 

a) formações onde num espaço largo de tempo nao há modifica-

ção. Elas permanecem "estáticas", em "equilíbrio". 

b) formações onde são verificadas mudanças que obedecem a cer

tas regras: de continuidade, regularidade, e em tempos de

terminados. Estas regras, desde que forem fixadas estarão 

presentes no decorrer do processo. Desta forma, a formação 

em seu processo, mesmo que mutável, o será isolada do tem

po. Estes sao os chamados processos "estacionários". 

Acompanhando o raciocínio de Koffka (1975:118) vê-se que estes 

processos apresentam a característica do "Máximo-Mínimo". A i~ 

tensidade de tais processos não tem níveis intermediários, mas 

apenas níveis de extremos. O próprio exemplo de Koffka serve 

para esclarecer tal fato - a bolha de sabão -, onde as molécu

las de sabão irão ocupar o menor lugar do espaço disponível da 

bolha, enquanto que a pressão interior do ar obriga estas mol~ 

cuIas a ficarem na parte superficial da bolha, constituindo a 

membrana do volume total de ar. 

c) os todos onde as modificações ocorrem dentro de urna constan 

cia relativa, em que o tempo se apresenta bastante largo

os processos "quase estacionários"~ 
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1.7. As Formas Fisiológicas 

Também, os fenômenos fisiológicos apresentam-se corno 

formas. O sistema nervoso é entendido corno urna organização ca-

paz de se estimulada, distribuir a excitação pelo todo que o 

constitui. Se perifericamente as células sensoriais sao espec! 

ficas, e mesmo os nervos são revestidos de mielina, o que os 

separa, a massa cerebral mostra-se de tal modo que localizar 

nela dada estimulação é tarefa impossível. As localizações po-

dem ser aproximadas, nunca definitivamente. No entanto, a ex-

perimentação com os fenômenos fisiológicos é difícil. Contu-

do, os acidentes cotidianos causadores de lesões cerebrais peE 

mitem aos neurologistas verificas corno o sistema nervoso com 

• urna de suas partes lesada ou isolada, desarticula todo o fun-

cionamento do mesmo. Logo, a porta de entrada ao conhecimento 

das formas fisiológicas do organismo, devem ser as formas psi-

cológicas - a percepçao - por exemplo. 

As hipóteses fisiológicas da forma obedecem a organi-

zaçao e distribuição do sistema nervoso, a consideração dos 

processos nervosos, suas propriedades dinâmicas e nao os pres-

supostos mecanicistas que marcam o modo de pensar da fisiolo-

gia tradicional. 

No início deste capítulo já havia sido indicado a ex-

tensão da Teoria da Forma. Esta, não apenas se limi ta a 

trabalhar com os fenômenos perceptivos - sua pedra angular -

mas também, estender-se-á em considerações sobre as funções da 

memória, a aprendizagem, a inteligência, a açao, o pensamento, 

estudos de grupo. Por razões de critério e de interesse para o 
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atual trabalho, limitar-se-á a traçar considerações apenas so-

bre o ccmpo~tamento, o campo, o eu e a personalidade. 

o começo, então, será definir alguns c"onceitos que de 

certo modo fundamentam a Psicologia da Forma, estes conceitos 

sao o de comportamento e o de campo, assim como suas interre-

lações. Já se sabe haver uma correspondência entre as formas 

do mundo fIsico, fisiológico e mental. Assim, na "experiência 

objetiva" os fenômenos acontecem fora da pessoa, num espaço e~ 

terno ao organismo da mesma, mas estes fenômenos ocorrem por 

interferência dos processos cerebrais (Kôhler - 1968:121) de 

tal pessoa. Importa deste modo, considerar a ocorrência fIsica 

e real dos fenômenos e compreendê-los "funcionalmente" em sua 

uni~de, isto é, na totalidade em que aparecem na distribuição 

do campo perceptivo. ~ isto que Kôhler (1968:64) quer dizer no 

capItulo IV de seu livro - Psicologia da Gestalt _. 

"N0660 ponto de vi6ta 6e~~ que, em vez de ~eagi~ a06 
e6tZmulo6 loeai6 po~ meio de 6en6meno6 loeai6 e mu
tuamente independente6, o o~gani6mo ~eage ao pad~ão 
de e6tZmulo a06 quai6 e6t~ eXpo6to, e que e66a ~ea
ção ê um p~oee66o unit~~io, um todo 6uneional, que 
o6e~eee na expe~iineia, uma cena 6en6o~ial e não um 
m06a.Leo de 6en6açõe6ioeai6". 

Haverá duas ordens de fatos funcionando como determinantes da 

distribuição de um sistema: os dinâmicos que se referem aos 

processos; os topográficos que limitam estes processos. Desde 

agora, pode-se entender que a conceituação de comportamento sob 

o ponto de vista gestáltico, difere substancialmente do modo 

pelo qual ele á entendido através dos pressupostos associonis-

tas e mais tarde behavioristas. 

Koffka vai fazer transitar o conceito de comportamen-

to da perspectiva molecular à perspectiva molar. O que vem a 
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ser isto? Na linguagem molecular, o comportamento é um movimen 

to iniciado na superfície do organismo por força de um estímu-

lo do meio circundante, este movimento acompanha as vias nervo-

sas deste organismo culminando nos centros nervosos e através 

de determinadas conexões, volta por vias eferentes provocando 

uma reação muscular ao nível das glândulas. Para que seja en

tendido o ponto de vista molar que segundo Koffka (1975:37) já 

havia sido descrito por Tolman será necessário compreender co~ 

juntamente o que é definido por meio. Se o comportamento mole-

cular como foi visto, acontece no interior do organismo sendo 

desencadeado por estímulos externos, o comportamento molar tem 

sua vida no' meio circundante, é correto que também neste, as 

modificações musculares ou glandulares assim corno o movimento 

do sistema nervoso estão presente. Mas não são apenas estas que 

deverão ser notadas, e principalmente não serão estas que defi 

nirão o comportamento molar. 

Está pres'ente no comportamento molar urna unidade pro

pria que não pode ser estudada apenas em seu aspecto fisioló-

gico. Esta unidade, suas propriedades e características, deve 

ser estudada a partir de si mesma sem ser reduzida a outros ní 

veis. 

o comportamento molar ultrapassa a simples sorna dos 

fenômenos físicos e fisiológicos, mas ao contrário, é um fenô

meno único, emergente e original delimitado por um espaço e um 

tempo que lhe são próprios. Constitui, a forma primeira, o po~ 

to de partida, donde o comp~rtamento molecular pode ser extrai 

do e investigado isoladamente pela análise. Ainda, o comporta-

mento molar é aquele que contém a significação, é aquele que 
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most~a à pessoa o seu pertencimento a um grupo sócio-cultural. 

Apresenta um sentido estrutural ao articular as partes ao to-

do. 

Quando se fala em meio, deve-se levar em conta algu-

mas peculiaridades. O meio geográfico é exatamente os estímu-

los tal como ocorrem no mundo físico e que não levarão o orga-

nismo a comportar-se de modos diferentes. Estas diferenças só 

poderão ser entendidas via meio comportamental, ou seja, omeio 

segundo a percepçao que a pessoa tem do mesmo. O meio onde a 

conduta da pessoa é desenvolvida conforme sua percepção. Já se 

tornou clássico o exemplo que ilustra esta diferença, Koffka 

(1975:39) e Guillaume (1966:108) a contam - a estória do foras 

teiro no lago de Constança -. Sob uma tempestade de neve in-

tensa, cavalga um forasteiro, ao chegar a uma estalagem, o do-

no desta lhe pergunta como o forasteiro havia chegado até ali. 

O cavaleiro responde ter atravessado a planície. O dono da es-

talagem diz que não atravessou nenhuma planície, mas sim o la-

go de Constança. Ora, atravessar o lago é um comportamento re-

lacionado ao meio geográfico, real. Enquanto que atravessar a 

planície e o comportamento de acordo com a percepção do cava-

leiro. 

As relações que se estabelecem entre meio e comporta

mento, apresentam-se da seguinte forma no raciocínio de Koffka 

(1975:43) : 

" .. ~ o compo~tamento tem luga~ num meio compo~tamen 
tal que o ~egula. O meio compo~tamental depende de 
doi~ g~upo~ de condic~e~, um ine~ente ao meio geog~~ 
óico, ou.t~o ao o~gan,L,~mo". 

As condições inerentes ao meio geográfico serao o "padrão de 
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estímulos", isto é, suas propriedades. Já é sabido que segun

do Kôhler (1968:64), o organismo comporta-se frente a "padrões 

de estímulos" e não frente a excitação de estímulos localiza

dos tal qual é a crença do behaviorismo. Ocorre uma organiza

çao unitária para o funcionamento do organismo e só desta ma

neira, compreende-se porque uma estimulação repetitiva provoca 

reações diferentes. No meio comportamental tem-se as proprie

dades dinâmicas e as forças do campo. Bem a propósito, encon

tra-se o conceito de "experiincia direta" de Kôhler (1968:13 

e segs) , ou seja, como o eu experimenta o mundo, como o eu o 

percebe, como o eu se percebe dentro deste mundo. A "experiên

cia direta" é de uma amplitude maior do que o meio comportame~ 

tal, na medida em que transcende ao comportamento, estende-se 

a realização do mesmo, incluindo a consciência. 

O conceito de "experiincia direta" particulariza a 

percepção que cada indivíduo tem do mundo e se é obrigado a di 

ferençar o que Koffka (1975:51) define como comportamento real, 

fenomenal e aparente. O comportamento real será fenomenal qua~ 

do diz respeito ao comportamento de A dentro de seu próprio 

meio comportamental. Por outro lado, o comportamento real ass~ 

mirá a forma aparente quando diz respeito ao comportamento de 

A no meio comportamental de B. Conclui-se que o comportamento 

fenomenal embora não seja todo o comportamento real constitui 

uma parte fiel para que se chegue até ele. Ao passo que o com

portamento aparente pode indicar ou não sobre o comportamento 

real. 

Para a integração dos conceitos apresentados e 

inter-relações, segue a ilustração de Koffka (1975:52); 

suas 
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onde o meio geográfico (G) forja o meio comportamental (~~), e~ 

te exerce influências sobre o organismo real (OR). MC estabele 

ce o comportamento real (CR) que se apresenta em parte no com-

portarnento fenomenal (CF), sendo que este último contém o eu. 

o eu será objeto de posterior análise. Com exceção do eu, MC, 

CR e CF acontecem dentro de ORo OR também influencia G via CR . 
• 

Passou-se do comportamento molecular ao comportamento 

molar. Entretanto, isto não é tudo, pois todo comportamento 0-

corre num campo. O campo é o próximo conceito que sera traba-

lhado. 

Na interpretação de Koffka (1975:77), 

"o compo~tamento mola~ ~e~~ um p~oce~~o de campo; e~ 
ludando o compo~tamento, podemo~ ext~ai~ conclu~~ei 
~ob~e o campo em que ele oco~~e, pode-~e 6o~mula~ te 
o~ia~ 6i~iol5gica~ mola~e~". 

O conceito de campo é retirado da Física. Faraday, 

Maxwell, Hertz o introduziram. Aparece em Psicologia, especia! 

mente na Psicologia da Forma, com a preocupação de defini-la 

dentro de pressupostos científicos. 

O campo é basicamente uma organização. Urna organiza-

çao entre coisas e acontecimento gerada por forças. As forças 

sao as determinantes da configuração do campo, acionam os movi 
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mentos. o conceito de campo ultrapassa ao de meio comportame~ 

tal, pois, este nio abarca a totalidade da "experi~ncia dire

ta". Koffka (1975:78) introduz o termo de "campo psicofIsico" 

referente aos fenômenos puramente fisiológicos e a estes fenô

menos acrescidos de consci~ncia. Para a Gestalt, campo diz res 

peito tanto aos eventos psIquicos - experi~ncia direta - como 

aos eventos fIsicos - fisiológicos. 

A esta altura, Koffka traça os caminhos da Psicologia 

da Forma do seguinte modo: o estudo da relaçio de causalidade 

entre o comportamento e o campo psicofIsico. O campo psicofI

sico é o campo ambiental. A composiçio deste advém de determi

nados elementos e da organizaçio estabelecida entre eles. Den

tre estes elementos distinguir-se-ã as "coisas" e as "estrutu-

ras". Seguindo a explicaçio de Koffka (1975:83), encontra-se 

as caracterIsticas que definirio o que ele chama de "coisas". 

a) eonto~no~ bem óo~mado~; 

b) p~op~~edade~ d~nâm~ea~; 

e) eon~tâne~a. 

Os espaços existentes entre as coisas é o que Koffka chama es-

trutura. No campo comportamental também se encontram as "nio 

coisas", todavia, de acordo com o momento ou a situaçio, o cam 

po pode organizar-se de tal forma que as "nio-coisas" adquiram 

o carãter de "coisa", isto é, ganhem as caracterIsticas em ter 

mos de forma, dinamismo. Assim, a forma que pode ter o caráter 

de uma coisa, também e uma propriedade das coisas, ou, por ou-

tras palavras, coisa e forma, substância e causalidade, como 

partes do nosso meio comportamental, não são, frequentemente, 

dois objetos separados, mas ao contrãrio, aspectos intimamente 
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inter-relacionados de um só e mesmo"objeto" (Koffka - 1975: 83) 

e passam a ser constantes. Um dos porquês da existência real 

do campo ambiente está relacionado com órgãos sensitivos, tan-

to na dimensão temporal corno na dimensão espacial. No entan-

to, as "coisas" existentes no mundo fIsico que são captadas p~ 

los órgãos dos sentidos, nem sempre o são tal como existem no 
/ 
mundo fIsico. Quer-se dizer que a correspondência estabelecida 

entre os elementos do mundo fIsico e os do mundo comportamen-

tal não é de natureza causal, no sentido de que a simples pre-

sença de dada unidade no mundo fIsico faria corresponder à mes 

ma unidade no mundo comportamental. A tItulo de ilustração se-

gue um dos exemplos de Koffka (1975:88). Na figura 3 da página 

88 do livro - Princípios de Psicologia da Gestalt - há onzepo~ 

tos sem nehum fator que lhe dê unidade - estes pontos fazem 

parte do m~io geográfico -, mas o que se percebe ao olhar esta 

figura é uma cruz, esta faz parte do campo comportamental - não 

e percebida uma série de pontos e sim uma unidade organizada. 

De acordo com Koffka (1975:89), o fato de existir uma 

unidade segregada no mundo real não constitui a causa princi-

paI para o aparecimento de sua correspondência no mundo compoE 

tamental. Assim, nem o tamanho ou o movimento podem explicar 

esta correspondência, pois de acordo com a posição do sujeito 

e a posição dos objetos, estes variarão de tamanho. Quanto ao 

movimento, é bem conhecida a experiência de um ponto fixo de 

luz num quarto escuro, que no momento em que o observador fixa 

seus olhos nele, ele começa a se mover. 

o conceito de campo vem recolocar determinados probl~ 

mas que a Psicologia anterior tratava de outra maneira. O que 
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importava era a essência que se cria dada ao homem naturalmen

te, e essa essência caracterizava as propriedades deste homem. 

Não obstante, não apenas a natureza, a essência do homem e das 

coisas do mundo importam, mas sobretudo, importam as relações 

que se estabelecem entre eles. Entende-se portanto, que a es

sência de um objeto não é eterna e imutável, mas pelo contrá

rio, a partir do lugar, das condições, da situação ambiente, 

ela se transforma, sofre interferências e interfere. Mais pre

cisamente, são as relações que se fazem presente que de certo 

modo definirão as propriedades do objeto. Deste modo, por exem 

pIo tem-se água num estado líquido num ambiente ~,porem, se 

sao mudadas as condições de temperatura, por conseguinte, se 

for redefinido o ambiente, o estado da água modificará. Também 

o comportamento humano deve ser entendido a partir das condi

ções e relações entretidas num tempo e espaço específicos. Lo

go, o homem de hoje difere do homem do século XVI por exemplo, 

na medida em que a geografia e a história daquele séculojánão 

são mais as mesmas. Apesar disto, há o reconhecimento de pro

priedades da água em diferentes estados, o mesmo também ocorre 

com os comportamentos humanos. Daí, a possibilidade da pessoa 

se reconhecer através do tempo. Isto é uma propriedade do eu. 

o campo requer uma coexistência de fenômenos, manten 

do estes um relacionamento interdependente. Por outro lado, o 

campo apresenta propriedades dinâmicas na medida em que se re

estrutura e se transforma continuamente, obedecendo ao inter

câmbio das forças. O comportamento do sujeito, não pode ser en 

tendido como causa e efeito, dado que este sujeito nao pode 

ser considerado isoladamente em referência ao objeto, mas sim, 

que ambos sujeito e objeto integram uma mesma estrutura. O com 
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portamento faz parte da redefinição do campo e não é apenas 

uma exteriorização da essência natural do homem, nem ainda, uma 

simples resposta direta a estímulos externos. 

Tudo o que ocorre no mundo dentro de certos limites, 

os fatos, os objetos, estão em relação corno urna totalidade. 

Existe pois, corno ponto de partida urna organização. 

Um processo acionado por forças em determinado meio. Tal orga

nização surge a partir da distribuição do estímulo p~l que 

na superfície sensorial estabelece as condições externas de or 

ganização criando um vinculo com o complexo ne~o-oondi~s in 

ternas (Koffka - 1975:111). 

Koffka (1975:113) descreve corno condições internas e 

momentâneas de organização psicofísica: o vigor - a mais alta 

vigilância e a fadiga - a mais baixa vigilância. Estas condi

ções internas interferem na execução do comportamento. são for 

ças de acionamento das ações do organismo. Ainda Koffka (1975: 

113), coloca como condições internas outros elementos, sao 

eles: as atitudes, os interesses e a atenção. Estes não eram 

vistos desta forma pela Psicologia tradicional e sim, através 

da hipótese da constância, corno experiências que se agregariam 

as sensaçoes e por meio da reprodução de imagens surgiria a 

percepção. Mas este pressuposto, admitiria que a estrutura dos 

fenômenos perceptivos viesse apenas das condições internas. P~ 

rém, o pressuposto da organização psicofísica ensina que o si~ 

terna nervoso apresenta uma configuração própria e independente 

apta a se relacionar com o meio externo, meio este onde exis

tem os objetos que também são donos de estruturas. ROffka(1975: 

l53} admite que se as forças externas de organização forem de-



37. 

masiadamente fracas, as forças internas serao bastante fortes 

para a produção de configurações com maior grau de estabilida-

de. 

A procura agora será a respeito das propriedades que 

possam pertencer a qualquer organização psicofísica. Para is

to, os gestaltistas vão ao exame das organizações físicas e de 

pois transportá-las. 

Na Física, Koffka (1975:118) encontra os processos 

detentores das propriedades - "Máximo-Mínimo" - descritas an-

te~iormente, concluindo ser esta o tipo de distribuição ~pr~ 

curava para as organizações psicofísicas, sempre que os proce~ 

sos do sistema nervoso estiverem obedecendo à natureza de fenô 

menos estacionários e/ou quase estacionários. Kôhler citado 

por Koffka (1975:119) acrescenta: 

"Em todo~ o~ p~oce6606 que te~minam em e6tad06 inde
pendente6 do tempo, a dl6t~ibulçao de6loca-6e no 6en 
tido de um mlnlmo de ene.~gia". 

Com a organização nervosa apresenta constância O (zero), as 

organizações, as formas, do tipo "estática", em "equilíbrio" en 

contradas na Física, que além de constantes independe do tem-

po, nao são encontradas nas organizações psicofísicas. 

Guardando as devidas proporçoes, a Psicologia da For-

ma afirma que aquilo que ocorre em relação aos processos fisi~ 

lógicos ocorrerá também nos processos psicológicos, obedecendo 

assim ao princípio do isomorfismo. Em Kôhler (1968:40), 

"a o~dem expe~imentada no e6paço ~ 6emp~e e6t~utu~al 
mente ld~ntlca a uma o~dem 6uncional na dl6t~ibuiç~~ 
d06 p~o ce66 06 ce~e b~al6 o culto6" . 

Logo, se nos fenômenos físicos forem encontradas as caracterís 

ticas de regularidade, simetria e simplicidade (Koffka. - 1975: 
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120), afirma-se que estas características estarão presentes 

nas organizações psicofísicas. A partir daí, Wertheimer cria a 

lei geral da Teoria da Forma, isto 
~ 

Lei da Pregnância, e, a on-

de toda e qualquer forma será sempre a melhor possível, de ac0,E 

do com as condições em que se realiza. Dentro dessa lei geral 

acham-se as propriedades de simplicidade, simetria, regulari-

dade, fechamento, continuidade, proximidade e semelhança. 

1.8. As Leis de Organização 

A Psicologia da Forma descobre nao serem as funções 

superiores como o raciocínio, o pensamento ou outras, aquelas 

que detêm a possibilidade de organização. partindo da experiê~ 

cia imediata, como toda ciência, a Gestalt parte da percepçao 

como estrutura capaz de organizar. Este processo depende de 

.,. . .",. 

determinadas leis. Isto e o que se vera agora. A prlnclplo, 

será definido o que se entende na Gestalt por lei, lançando 

mão da nova maneira de colocar este conceito feita por Galileu. 

Em Ar~stóteles, o conceito de lei acha-se intrinseca

mente vinculado ao de classe. A classe seria um lugar onde es-

tariam reunidas todas as características de natureza essencial 

dos objetos. Deste modo, classifica-se-os e determina-se leis 

universais que regem os comportamentos de tais objetos. O que 

legitima em Aristóteles que tal evento ou objeto pertença a 

uma dada classe, além desta "natureza essencial", é também a 

freqüência e a regularidade com que o evento ocorre. A lei 
~ 

e 

portanto de caráter geral e aquilo que não obedece a suas de-

terminações não é inteligível. 
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~ claramente observado em Aristóteles a estática, em 

Galileu a dinâmica. A perspectiva deste não é mais classifica

tória, o que consequentemente leva a uma rigidez dos objetos e 

eventos. Mas sim, partindo da idéia de homogeneidade do univer 

so, unidade da realidade física, no mesmo sentido em que já 

foi citado anteriormente em Koffka - sobre a integração dos 

mundos: físico, mental e biológico - a lei estruturaria a fun

cionalidade dinâmica dos acontecimentos. Enquanto em Aristóte

les, lei é antônimo de individualidade, aqui, não deixando de 

lado a complexidade que envolve os fenômenos individuais, a 

individualidade será um jeito particular de expressão da lei.E~ 

te fato trará, em especial para os estudiosos de Psicologia,i~ 

plicações da mais alta importância. A partir do momento em que 

a lei não mais classifica, perde sentido o aspecto dual-dicot2 

mico dos f~nômenos. Encarando o antônimo de um conceito como 

algo definido a partir deste mesmo conceito, isto é, tomando-o 

como referência contrária, não tem sentido dicotomizá-Io. Pode 

se encará-lo como a expressão de um de seus aspectos. Concluin 

do-se que a separação dada que é artificial, isola, fatores 

que em sua origem acham-se relacionados de modo estreitamente 

Intimo. 

Se Aristóteles trabalha com substância, essência, 

Galileu trabalha com função e campo. Considerar a legitimidade 

e a individualidade como antítese uma da outra, acarreta efei

tos "sintomáticos" sobre o mundo real da pesquisa. Metodologi

camente tais efeitos fazem-se sentir na limitação da pesquisa, 

causa impossível, a compreensão da personalidade de um indiví

duo em particular. 
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~ claro, ter a Física abandonado a metafísica e a es

peculação após Galileu. Em Psicologia, tenta-se aproximar al

gumas conseqüências do pensamento galilaico. A homogeneização 

do campo, o caráter transitivo contínuo e nao mais estaticamen 

te dicotômico, a consideração do processo de acontecimento de 

um fenômeno tanto quanto a natureza estrutural dos objetos en

volvidos no evento. 

A funcionalidade do campo permite transitar dos aspe~ 

tos particulares aos gerais sem que ambos se confundam e 

retornar do geral ao particular. 

sem 

De início, o que ã a "lei de formação unitária e se

gregação" (Koffka - 1975:136)? Quando ã que os estímulos sao 

capazes de produzir unidades? 

Koffka (1975:121) parte do caso que ele considera 

mais simples, o da distribuição homogênea de estimulação. Nes

te caso, se a estimulação proximal permite a organização de va 

rias partes percebidas homogeneamente, tem-se a percepçao de 

unidades isoladas umas das outras. A formação de tais unidades 

ocorre devido à força produzida pela estimulação homogênea e 

a segregação das unidades entre si, devido ao diferencial de 

homogeneidade. A unificação e a segregação constituem proces

sos dinâmicos de interação entre "figura e fundo". No jogo que 

se estabelece na percepção, a figura sera o que salta aos olhos 

como unidade destacada do fundo, ela terá uma organização uni

tária e interna em relação ao fundo. Por exemplo, quando al

guãm ouve uma melodia em meio de uma sãrie de outros ruídos, 

ou seja, quando alguãm ouve um código organizado e coeso no 

meio de barulhos distintos. Então, a estes ruídos chama-se fun 
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do, na medida em que se imiscuem uns aos outros e chama-se de 

figura à organização unitária que o código melódico apresenta. 

A organização entre figura ~ fundo ~ intercambiável 

e de acordo com as condições de tempo e espaço, assim tamb~m 

de acordo com as condições do observador sofre mutações. Um 

fundo não ~ sempre estável, não e sempre o mesmo. O que e fun-

do numa organização de diversos elementos, pode ser figura ao 

organizar-se em outra disposição. O mesmo ocorre em relação à 

figura. Os círculos de Rubin (Koffka - 1975:44) provam esta a-

firmação. Deste modo, aquilo que salta como figura sobre um de 

terminado fundo, aquilo que se apresenta como unidade segre~Ja-

da de um fundo depende da diferenciação da homogeneida(!e do ca~ 

po obdecendo as leis de organização. De acordo com Koffka (1975: 

194) : 

"Quan~o ~~ ca~acte~I~tica~, a 6igu~a depende do 6un
do ~ob~e o qual apa~ece. O 6undo ~e~ve como uma e6-
t~utu~a ou molde em que a 6igu~a e6t~ enquad4ada ou 
~u6pen6a e, po~ cOH6eguin.te, dete~m.{JtIa a 6igu~a". 

Foi dito anteriormente sobre as características das 

"coisas" e uma delas se referia ao contorno, ao formato, isto 

é, à configuração. Koffka (1975:139) demonstra que urna mesma 

unidade pode adquirir configurações diferentes. Como exemplo, 

a figura de Bühler (Koffka - 1975:146) apresenta tr~s configu-

raçoes, sendo elas: - um quadrado com os lados abaulados; -urna 

vela ao sopro do ventoi -um tipo de papagaio. Para que se po~ 

sa entender porque uma unidade pode apresentar várias configu-

raçoes, é preciso entender as forças internas e externas, aqu~ 

las que permanecem no interior das figuras e aquelas que se 

acham na superfície das mesmas, organizadoras do campo ambien-

tal, tornando os objetos, unidades segregadas. 
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A figura apresenta contornos e formas ao passo que o 

fundo ~ desprovido dos dois. A1~m do que a funcionalidade da fi 

gura ~ de maior estabilidade. O fundo apresenta-se sempre mais 

capaz de sofrer influências de variação. 

Apesar do simples contorno geom~trico nao ser sufi

ciente para diferir a figura do fundo, há na dimensão espa

cial, posições mais pregnantes do que outras. Guillaume (1966: 

49) esclarece que as posições horizontal e vertical têm supre

macia sobre a posição oblíqua. Tamb~m, o tamanho auxilia a di

ferenciação entre figura e fundo. A parte menor ~ mais forte do 

que a parte maior. A figura possui uma organização interna. As 

características de proximidade por exemplo fazem parte desta 

organização. Estimulos próximos uns dos outros são percebidos 

como pertencentes à mesma forma. Na figura 7 (Guillaume- 1966: 

47), percebe-se com maior facilidade, quatro colunas estreitas 

em vez de três colunas largas. Do mesmo modo que a proximida

de, a continuidade tamb~m faz parte deste organização interna. 

Na mesma figura 7, os segmentos pontilhados têm uma pregnância 

menos forte do que os segmentos contínuos. A continuidade está 

sob o pressuposto de melhor orientação no espaço, isto faz com 

que elementos orientados na mesma direção apresentem maior ten 

dência à organização de uma forma. As características de seme

lhança tamb~m favorece para a organização interna da figura. 

Elementos mais ou menos semelhantes tendem a configurarumame~ 

ma forma. Na figura 2 (Guillaume - 1966:41), vê-se mais facil

mente blocos verticais do que linhas horizontais. A simetria 

~ outro fator de organização interna. As figuras que admitem 

um ou mais eixos sim~tricos serão melhor percebidos como um ob 
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jeto único do que figuras com eixos assimétricos. A figura 14 

(Koffka - 1975:151) é uma figura simétrica, mas se existissem 

2 hexágonos no eixo vertical, a simetria seria melhor percebi-

da, q que pode ser observado na figura 22 (Koffka - 1975:163), 

pois acrescido i simetria está a "boa continuidade". Dado que 

todos estes fatores que contribuem para a organização interna 

da figura não agirem isoladamente e sim pertecerem a um proce~ 

so dinâmico e funcional, apesar de simetria, semelhança, proxi 

midade e todas as outras apresentarem características próprias, 

fazem parte de um processo total integrado. A tendência para o 

fechamento ou complementação ainda é um dos fatores que contri 

bui como força interna de organização. Ao se traçar uma linha 

formando um círculo incompleto, a percepção será de um círculo 

completo. Pois a percepção estará sendo regida sob a "lei da 

boa continQidade" de Wertheimer (Koffka - 1975:163) e tender-

-se-a ao fechamento da figura geométrica. A ver-se como um to-

do os contornos simples e completos da figura. 

Toda percepção obedece aos princípios da lei geral da 

"pregnância" onde cada forma percebida deverá ser a melhor po~ 

sível, a forma mais unitária, simples e regular ocorrida no cam 

po perceptual. Este fato é tão certo que Koffka (1975:181) che 

ga a afirmar: 

" ... a lei da pnegnancia impnegnou toda a n066a di6-
CU66~O; encontnamo-la em v~nia6 6onma6, como unida
de, uni6onmidade, boa continuidade e 6echamento". 

Além do que, esta mesma lei põe em relação as características 

das partes em um todo orgânico, onde tais partes dependerão de~ 

te todo. Para a lei da pregnância os princípios "máximo-míni-

mo" vinculam-se com as organizações de tipo estacionárias, de 
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modo que, em geral, quando se fala de simplicidade máxima, fa

la-se em vista da articulação a mais perfeita. E ao se falar 

de simplicidade mínima está em referência à simplicidadedeun! 

formidade. Por outro lado, a articulação será tanto mais per

feita quanto maior o estado de vigília do organismo e ao con

trário, o produto será a uniformidade quando o organismo esti

ver tendendo ao repouso e a baixa da vigília. 

~ de fácil conclusão agora, perceber-se como foi dito 

anteriormente, estando a Psicologia na encruzilhada dos mundos 

físico, fisiológico e mental, é necessário que tenha esta mes 

ma Psicologia, uma lei geral que se refira a esta encruzilhada. 

Este, foi o grande feito de 'Wertheimer ao postular a "Lei da 

pregnância", a qual não pode ser entendida sem referência à 

quantidade e qualidade, à ordem e ao significado e valor. 

1.9. O Eu 

Continuando o projeto original, delimitar o conceito 

de personalidade em Kurt Goldstein, é necessário portanto ago

ra, examinar um conceito fundamental ainda sob o ponto de vis

ta da Psicologia da Gestalt. 

Nas edições brasileira a que se recorreu para a exe

cuçao deste trabalho, dos livros de Guillaume e Kõhler, encon

tra-se "o eu" em Koffka "o Ego", sendo "o eu" a parte nuclear 

do Ego. 

Notou-se, ao se falar em meio, a impossibilidade de 

se excluir o Ego (Koffka - 1975:330) quando foi definido o meio 

comportamental. Delineou-se também, em linhas gerais, a depen-
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dência que este meio comportamental apresenta em relação ao 

ego. 

Um dos problemas que a Gestalt teve para a recoloca

çao da questão do Ego, era que a Psicologia tradicional achava 

por bem eliminá-lo do contexto psicológico, por achá-lo subje

tivo e por vê-lo mais sob o ponto de vista filosófico. A tenta 

tiva da Gestalt é mostrar o ego como uma unidade organizada no 

tempo e no espaço, assim como um dos objetos integradores da 

personalidade. 

Para se entender a perspectiva gestáltica sobre o ego, 

é preciso entendê-lo sob a luz das leis de organização desta 

~ 

escola. O ponto de partida e encarar o ego como um objeto do 

campo e que como todo objeto apresenta-se segregado dos outros 

objetos deste campo em referência, observa-se uma ligação es-

treita entre o ego e o corpo, sendo que estas fronteiras que 

limitam o ego vão propriamente muito além do próprio corpo co-

mo simples estrutura física. Estes parâmetros dependerão, a-

presentando grande variabilidade, de acordo com a situação e 

as pessoas em causa. 

A segregaçao do ego no campo implicará sua existência 

por vias de determinadas forças tensionais atuantes sobre o 

mesmo. ~ por aí o caminho de Koffka (1975:333): Que forças sao 

estas capazes de segregar este novo objeto do qual por ora se 

trata? 

"
KBhler e Koffka (1975:332) partem da localização esp~ 

cial no campo comportamental. O ego é aquela unidade do meio 

comportamental exatamente referida a posições espaciais, de mo 

do que há sempre "um atrás", "um defronte", "os lados", isto é, 



caracterIsticas espaciais 

"que o e~paço po~~ui em ~elaçao a um objeto, que ~e~ 
ve eomo o~igem do ~i~tema de eookdenada~ e6paciai~~ 
E6~e objeto i, poi~, 6uncionalmente dl6e~ente de to
do~ o~ out~o~, na medida em que dete~mina a~pecto~ 
6undamen.tal.6 do e_~paço" (Ko66ka - 1975:333/334). 
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Outro ponto para a delimitação do ego é que como os outros ob

jetos do campo ele também precisa de um padrão de estimulação 

não-homogêneo. No exemplo citado por Koffka (1975:335) vê-se a 

possibilidade do desaparecimento temporário do ego quando o 

campo é inteiramente homogêneo. E que o seu reaparecimento obe 

dece às leis isomórficas, ou sej a, ocorre paralelamente nos ca!!! 

pos fenomenal e fisiológico. Conclui-se pois, serem as forças 

de organização sensorial importantes para a segregação da uni-

dade ego. Estando o campo de estimulação não-homogêneo, 
~ 

e a 

partir da "lei da semelhança", no entender de Koffka (1975: 336) , 

a promotora da segragação do ego, na medida em que processos 

semelhantes juntam-se para formar uma unidade coesa. são estas 

mesmas forças de segregação aquelas capazes de explicar quais 

fenômenos em certos momentos pertencem ou não ao Ego. O Ego fu~ 

ciona como objeto segregado no campo, mantendo relação estrei-

ta com os outros objetos deste campo. 

Outras experiências supostamente pertencentes ao ego 

seriam: prazer, dor, emoções, necessidades, desejos, anseios, 

pensamentos (Koffka - 1975:337). Passar-se-á ao exame do que 

Koffka tem a dizer sobre o pertencimento ou não de tais expe-

riências ao ego. Em geral, toda a justificativa de ligá-las ao 

ego está sob a tutela da subjetividade, e é esta tutela que 

Koffka pretende descartar. Já se viu antes, que o campo compoE 

tamental é um campo de objetivação criado a partir das rela-
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çoes entre as unidades envolvidas, inclusive a unidade ego. Mais 

ainda, as próprias forças re1acionais do campo promovem a cria· 

ção das unidades. Em Koffka (1975:338), a emoção não é um atri 

buto do sujeito ou mesmo do seu ego, mas sim um atributo do 

campo, podendo pertencer a qualquer unidade comportamenta1 pr~ 

sente neste campo, inclusive ao ego. Como exemplo, quando a1-

guém olha um quadro e detecta angústia na expressão facial das 

personagens pintadas, não significa que este atribui sua ~ 

pro-

pria angústia às personagens. Mas sim, dentro deste campo com-

portamenta1 a pessoa percebe a angústia. Quanto às~s,ROffka 

(1975:338) completa: 

"Eu e~tava at~ inclinado a pen~a~ que um campo que 
não cont~m o~ganização do ego pode ~e~ altamente ema 
cional ... ". 

Não só a-emoção funciona como pertencente ao campo, mas também 

os desejos,' anseios, pensamentos e necessidades. Koffka (1975: 

341) adverte serem as emoções e pensamentos, experiências que 

desaparecem após terem acontecido mesmo deixando sinais de pr~ 

sença no organismo. Já o mesmo nao ocorre com as necessidades 

que funcionam como um sistema de "tensão" permanente tendo seu 

término na medida em que é atendido. Este término é temporário 

e volta a reativar-se sob a forma de tensão. são estas tensãesque 

levam o ego a se comportar. O ego em atividade suprime as ten

sões causadas pelas necessidades. ~ todo este estado de tensão 

que permite concluir sobre a complexidade do sistema ego e que 

o caracteriza juntamente com os fatores de constância, assim 

como as forças espaço-temporal. As forças de tensão são forças 

de segregação da unidade-ego. Tensão esta, que se apresenta c~ 

mo várias forças opostas umas as outras em todas as direções 
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do campo em que se encontra. 

o prazer funciona conforme as emoçoes. Quanto a dor, 

se ela é muito intensa, provavelmente é a únida das experiên-

cias citadas que leva o ego a organizar-se. 

Pode-se perguntar, quando estas experiências perten-

cem ao ego? Arrisca-se uma resposta - quando o ego as assimi-

la. Esta assimilação vai depender das forças de segregação da 

unidade-ego, forças estas que nao se limitam apenas às forças 

espaciais. ~ preciso levar em conta o fator tempo. Além disto, 

participam da formação da unidade-ego os dados sensoriais, se-

jam eles visuais - a~ue a Gestalt reserva capitulo e~cial -

cinestésicos, auditivos e outros sempre em observância com a 

lei de proximidade .. 

Porém, as relaçõe3 mútuas entre os acontecimentos ps! 

quicos e os efeitos de cada experiência em sua influência par-

ticular sobre outros aspectos pslquicos, dependem menos da im-

portância real que tem ou até mesmo de sua força. Por outro la 

- -do, dependem substancialmente, as açoes, as emoçoes, os dese-

jos, as experiências pslquicas de sua correlação com áreas da 

personalidade e processos de natureza total. 

Como primeira conclusão, pode-se dizer que o ego é um 

sistema que se interrelaciona com outros sistemas, que ele po~ 

sui algumas caracterlsticas especiais em termos de constância. 

~ segregado por forças espaço-temporal e experiências senso-

riais. 

A cada pa-so, o objetivo deste trabalho torna-se mais 

próximo - personalidade-. De acordo com Koffka (1975:342), o 
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"em p~imei~o luga~, d~-no6 uma ba6e ~eal pa~a a eom
p~een6ão eient16iea do de6envolvimento de uma pe~6o
nalidade". 
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Isto é, em observância aos fatores de constância e de tempora

lidade inseridos no ego, ele funciona para o campo comportamen-

tal da mesma maneira que o organismo funciona para o campo fí-

sico. Ficam demarcados mais uma vez os caracteres isomórficos 

com os quais trabalha a Gestalt. Constitui-se o ego um siste-

ma estável, sem que com isto se queira dizer sobre esta estabi 

lidade, que ela seja estaticamente equilibrada. As condições 

adversas do campo psicofísico, interferem e favorecem as mudan 

ças do ego. Deve-se entendê-lo como uma organização aberta ao 

mundo e interagindo com ele, sempre capaz de se transformar em 

relação ao tempo, indo além de onde está, permanecendo como es 

trutura organizada, sem que esta permanência seja atributo da 

memória (Koffka - 1975:344). A memória na Gestalt funciona ap~ 

nas como um instrumento de aprendizagem. A constância e perma-

nência do ego devem ser vistas como uma aprendizagem surgida 

pela relação inter-sistêmica. O ego nao é memorizado, mas sim 

reconstruído na linha transformacional do tempo. A recordação 

baixa a tensão produzida no ego. O ego é uma estrutura comple-

xa, esta é uma das declarações de Koffka (1975:344). A unidade 

egóica difere das outras unidades psíquicas. ~ discutível se 

esta unidade não se constitui em um sistema ou complexo de sis 

temas, formando mais que uma simples unidade, porém, uma unida 

de funcional na totalidade psíqUica. 

O fato do ego ser composto de várias subunidades mais 

ou menos independentes umas das outras é o que pennite que a ação 
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para descarregar a tensão provocada, nao elimine totalmente o 

ego. De acordo com Koffka (1975:350), a fadiga é um dos fato-

res que impedem a formação dessas subunidades isoladas. Por ou 

tro lado, o ego e organizado segundo o princípio da "superfí-

cie-profundidade", ou seja, existe um núcleo - o Eu - envolvi-

do por maiores tensões, articulando-se com as outras subunida-

des da periferia do sistema total. 

Guillaume (1966:96) adverte a respeito dos dois sig-

nificados da palavra "eu": 

- a e~~~ncia do~ 6en6meno~ individuai~; 

2 - algun~ do~ a~pecto~ de tai~ 6en6meno~ individuai~. 

Para a Gestalt, o segundo significado e o que impor-

ta, o sentido do "eu fenomenal". Obedecendo ã organização do 

campo psicofí~ico tem-se a separação entre o que é o mundo e o 

que é o eu. Não se pode esquecer, de que também os indivíduos 

fazem parte do campo e que por conseguinte estão sujeitos 
, 
as 

mesmas leis de organização que regem este campo. Por outro la

do, ainda no entender de Guillaume (1966:99), o eu é um objeto 

do campo que apresenta algumas características específicas. Diz 

ele, que o eu 

"nio i ~omente uma pa~te o~g~nica do campo 6enom~ni
co; i a o~igem de ato~ e atitude~, a ~ede de ~entimen 
to~ e de emoç.õe~". 

A partir do ponto de vista gestáltico, só se pode entender o 

ego e seu núcleo - o eu -, dentro do esquema de organização do 

campo de forças e como já foi dito, considerar o ego como um 

dos objetos deste referido campo. A estabilidade do ego é des-

te modo situacional, como o são também as outras estruturas do 
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campo, a estrutura ego tem que ser sempre referenciada aos ou

tros objetos. Incluindo entre estes outros objetos, outros e

gos. 

~ pois, a organização que parte das forças do campo, 

a definidora das unidades segregadas deste campo. Pelo que já 

foi visto, o ego apresenta-se corno urna unidade mais complexa. 

Entendendo estas unidades corno sistemas, o ego seria um compl~ 

xo de subsistemas. Por outro lado, enquanto os animais aprese~ 

tam independência menor em relação ao campo, principalmente na 

delimitação do ego - animal, no homem esta independência tor

na-se maior. Melhor dizendo, no homem há maior flexibilidade e 

liberdade em relação ao campo. Diz-se que os fatores influen

tes nas forças são mais livres no homem. A esta questão procu

rar-se-á responder nao em relação a Gestalt, enquanto puro con 

glomerado de conceitos científicos. Esta é urna questão que im

plica considerações filosóficas. A possível resposta a este te 

ma será deixada à Filosofia da Linguagem e a Kurt Goldstein. 

1.10. A Personalidade 

Resta neste espaço, discorrer sobre o terna - Persona

lidade-. Não é objetivo propriamente dito, analisá-lo no refe

rencial gestáltico, mas sim no que este referencial tem a con

tribuir para o esquema teórico de Kurt Goldstein. Urna análise 

"pura" deste terna seguindo a visão gestáltica seria incorre

ta, dada a maneira corno Goldstein trabalha com a Gestalt, con

forme viu-se na Introdução deste capítulo de acordo com as pr§ 

prias palavras deste autor. No momento o que se quer da Gestalt 

são apenas aproximações, algumas luzes corno hipóteses de traba 



52. 

lho. A configuração deste tema será para a presente disserta

çao, retirada dos postulados teóricos goldsteineanos. 

Na literatura utilizada como bibliografia desta dis

sertação - no que se refere à Psicologia da Forma -, quando se 

fala em Personalidade, depara-se de início com a dificuldade 

do tema. 

Na leitura do livro de Koffka (1975:687) poe-se claro 

que a questão desta dissertação, que traz em ·seu cerne o con

ceito de Personalidade, é uma questão já de algum tempo na Ps! 

cologia. Questão esta introduzida a partir do momento em que se 

considerou impossível, trabalhar em Psicologia sem este conce! 

to. E mesmo que antiga, esta questão não perdeu ainda hoje sua 

contemporaneidade, permanecendo um conceito de caráter central 

a esta ciência. A parte isto, não é um conceito de fácil inves 

tigação. Do ponto de vista gestáltico, outras considerações p~ 

raleIas precisam ser pensadas na análise deste conceito. 

A Personalidade só pode ter implicações reais, se peg 

sada dentro de um contexto social, desde sua formação até atig 

gir seu caráter mais ou menos estável no decorrer de seu desen 

volvimento. 

Partindo deste oceano social, o ego, dentro da compl~ 

xidade que lhe é inerente, torna-se o começo de investigação. 

As diferentes relações inter-sistêmicas entre as próprias sub

unidades egóicas e as outras unidades do campo; as interferên 

cias mútuas sofridas pelo ego, e quais as influências que o 

ego é capaz de operar no campo que o circunscreve - tudo isto 

sao questões -
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Naturalmente, a Personalidade dentro deste referen-

cial é considerada uma Gestalt - é a análise desta configura

çao, desta articulação singular que entra em jogo. O ego como 

primeiro parâmetro, à obediência às leis gerais da Gestalt e a 

observância destas dentro da esfera particular da Personali

dade. 
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CAPITULO 11 

O QUE DIZER DE KURT GOLDSTEIN 

"Sim, e.6.ta. e a. vida. vi.6.ta. peta. vida.", Li.6pec..toJt 11978 :19) 
a. 

2.1. Introdução: Questões de Método 

Dado que se tenha conseguido o encaixe da primeira p~ 

ça deste quebra-cabeças goldsteineano, que se passe à segunda. 

Seguindo as linhas propostas no projeto desta disser-

tação, delimitar-se-á quais os caminhos a percorrer com o fito 

de alcançar mais um dos objetivos. ~ preciso agora, a pesquisa 

com a maior clareza, do quadro das formulações apresentadas por 

Kurt Goldstein. Desta forma, este constitui. o parâmetro bási-

co deste capítulo. 

Â guisa de nota bibliográfica: Kurt Goldstein nasce a 

6 de novembro de 1878 em solo alemão. ~ especialista em Neu-

rologia e Psiquiatria. Feito médico em 1903 e professor em 

KBnigsberg a partir de 1912. Dirigiu hospitais universitários 

e trabalhou com lesados cerebrais da Primeira Grande Guerra Di 

rige-se para os Estados Unidos em 1933, deixando sua terra por 

razões de ordem política. Escreve com outros colaboradores va-

rios artigos na área de Neurologia e escreve sozinho obras co-

mo: 1939 - A Estrutura do Organismo; 1940 - A Natureza Humana 

à Luz da Psicopatologia; 1948 - Transtornos da Linguagem, es-

tas são as obras que serão trabalhadas na presente disse~ão. 

Deve-se iniciar clarificando as considerações metodo-

lógicas. Isto porque, em Kurt Goldstein processa-se verdadeira 
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metamorfose. Além do que, são considerações de primeiro plano. 

Depreende-se do autor que os grandes erros tanto no aspecto pr-ª 

tico corno no teórico a respeito dos fenômenos que aconteoemcom 

o homem, agravam-se e porque nao dizer provêem de uma metodolo 

gia ineficaz e falha. Ora, se ao tratar do homem vale corno po~ 

to de partida o modo corno se percebe a natureza humana, logo, 

a maneira de tratar tal fato é também condicionada por esta vi 

são. g colocado por Goldstein (1971:36/37), a necessária inte

graçao entre a perspectiva do pesquisador e a concepção do ob

jeto a ser pesquisado pelo mesmo. Esta perspectiva é a expres

são da personalidade do pesquisador. Já se anuncia algumas que~ 

tões de centro sobre as linhas de raciocínio que 

doravante este trabalho. 

impregnarão 

A unidade entre a postura de trabalho frente ao obje

to que está sendo investigado é a pedra angular que dá ao ato 

de pesquisa o caráter de objetividade. Objetividade esta, im

portante e fundamental para o método do qual Goldstein faz u

so. 

Assim, na metodologia analítica, o que a ilumina é a 

visão parcial dos seres humanos; g a visão de que cada parte 

deste homem tem urna funcionalidade particular, específica e 

soberana. O problema da funcionalidade é já de extremo relevo, 

é uma perspectiva que muda as considerações sobre os fenômenos 

humanos. Este fato havia sido demarcado por Hall e Lindsey(1973: 

17) quando da introdução dos estudos de Personalidade na Psico 

logia. Mas, apesar disto, a funcionalidade ainda é encarada de 

maneira parcelar, em decorrência da visão atomística (Goldstein 

- 1971:13) que vem a ser criticada por Kurt Goldstein. 
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Ora, é então encarando o homem no mundo, com o mundo 

e para o mundo que se torna possível a redefinição da metDdolo 

gia de trabalho. Esta e a primeira diferença básica que se vai 

estudar. Por este motivo, utilizou-se a Gestalt. Por este moti 

vo, urge trazer à luz outros aparatos, essencialmente os filo-

sóficos. Por este motivo, William James é o início. 

Não se pergunta mais o que e a razao - pois esta, ser 
, 

viu a separaçao do homem e do animal desde há muito, visão con 

solidada por Descartes, e assim, está-se ainda dicotomizando, 

dividindo, separando o que por lei e princípio é uno. Se a ra-

zão não é mais capaz de compreender a natureza humana, por con 

trapor artificialmente a essência do humano como racional; e 

não humano como irracional, no espaço do momento presente nao 

mais cabe uma negativa - um contrário que parte do mesmo pon-

to de referência do positivo, como no par acima citado. Esta 

natureza humana deverá ser frisada por constituir-se de uma "n~ 

tureza cultural". ~ portanto, nos fenômenos culturais que se 

vão achar as novas maneiras de definição dos atos e aconteci-

mentos humanos. O momento é de transcendência, de ascensao a 

outro lugar, lugar este em que se encontram os homens - o lu-

gar das formas. O lugar dos símbolos (Goldstein - 1971:33) - o 

reino da ordem do significado, fundamento do homem - o símbo-

lo, o salto às formas (Goldstein - 1951:381). Mas como isto é 

possível? Considere-se primeiro, William James (Goldstein -

1971:14) citado por Goldstein, na parte que fundamenta sua 0-

bra - a ligação entre a vida e o saber -, 

"Pa~a Jame4 o ~onhe~imento 45 te~ia 4entido 4e 6ob~e 
o me4mo 6044e p0661vel ~imenta~ uma vida p~~ti~a me
lho~". 
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Esta referência que já parece bem clara, remete a outra, nao 

obstante de igual importância, sobre o método "cognoscitivo". 

Um método elaborado sobre e com a experiência de vida. Da lig~ 

çao preocupadora da obra de James, a vida, em sua experienci~ 

çao ilumina e constrói o conhecimento sobre si mesma que em CO!! 

trapartida possibilita novas fontes de experiência. Salta aos 

olhos, a força do real - este campo de objetivação. Tendo-se 

compreendido que este método cria como produto os fatos "empí

ricos" (Goldstein - 1971:32), compreende-se também a necessi-

dade de ultrapassá-los como única possibilidade de apreender 

seus significados. Fica claro ainda, o nao fechamento a conhe-

cimentos novos, à reformulações. Desde que se esteja no uni-

verso das formas, as criações são sempre. Dir-se-ía, o univer

so das criações infinitas. 

Re'formular-se-á o concei to de organismo, falar-se-á 

em Personalidade total, tentar-se-á definir como determinante 

desta Personalidade, a linguagem - o simbólico. 

Antes de tudo pergunta-se: que importância tem as mãos, 

o corpo, a palavra, para estes seres que manipulam, se expres

sam, falam? Como Morin (1975) diz da importância do uso do fo

go, uso este revolucionador não apenas de fibras estomacais, 

revolucionador positivo de hábitos e costumes. Que instrumen

tos são estes que provêem determinados seres do mundo? Que os 

fazem interagir por sucessos e fracassos nesta cadeia intersi~ 

têmica? A importância do significado da palavra - eu - ante

riormente vista, que permite: Eu pertenço. Eu sou. Eu existo, 

nao porque penso apenas. Eu existo porque penso, porque me i!! 

ter-relaciono. Porque significo, porque compreendo significa

ções e as atribuo. Porque transformo e me transformo. 
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Por enquanto tem-se perguntas. A toda pergunta atri

bui-se uma tentativa e possibilidade de resposta. Sejaestavi~ 

da pela ciência, mitologia, religião, fisolofia e sobremodo p~ 

10 cotidiano das atuações práticas. 

William James, visão holista. Não se deve esquecer 

que a metodologia analítica inspirou avanços técnicos cuja re

flexão no mundo se pode notar a partir do século XIX (Goldstein 

- 1971:13). Ao lado deste avanço um retrocesso, ou quando me

nos uma estagnação na existência do homem. James (Goldstein -

1971:14/15) com este enfoque da compreensão da totalidade pro

cura tornar útil à vida prática, os conceitos científicos. Mais 

que isto, é a partir desta prática que nascem tais conceitos. 

Suas colocações tornam-se ao lado das de Dilthey, Bergson e o~ 

tros, o referencial dos g~staltistas, de biólogos - Child, Co~ 

hill e outros e do próprio Goldstein. 

~ notável na linguagem psicológica do momento a preg

nância do método analítico, de seus usos e abusos, das crenças 

nos conceitos criados a partir desta metodologia que na atual! 

dade tornaram-se difíceis e até poder-se-ía dizer, ineficazes 

para explicar a natureza humana. Esta dissertação quer apenas 

mostrar um outro modo de falar, um outro modo de encarar os 

problemas dos homens, modo este já postulado em outras épocas 

mas que não tiveram o suficiente prestígio. 

Não se trata apenas de falar uma língua diferente. 

Trata-se antes de mais nada, de considerar sobre o outro pris

ma questões como: a cura, a terapêutica, a normalidade e a pa

tologia, os estereótipos e estigmas, o confrontamento da rela-

çao técnico-paciente. Enfim, a nova experiência.· Nova apenas 
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se conseguir alcançar um valor heurístico. Parte-se também da 

prática, parte-se do descontentamento de alguns professores e 

alunos de Psicologia insatisfeitos com abordagens já velhas, 

desgastadas. Falou-se na - Introdução - deste trabalho sobre 

uma aventura. Abandonar a "pseudo-segurança" e "comodidade" de 

uma linguagem antiga necessitando esta de passar aos anais da 

história da Psicologia. Este é outro momento, ver os determi

nantes, não mais a causalidade, mas as causalidades múltiplas 

dos fenômenos. Portanto, a compreensao destes advêemd'uma per~ 

pectiva inter-disciplinar, sobretudo da palavra daquele que s~ 

fre, que vivencia alguma coisa que lhe impede de avançar seu 

caminho. Os escritos teóricos, científicos ou não, devem estar 

voltados para esta fala primordial, esta fala constituída e 

constitutiva da fonte. 

Cdncorda-se serem estes problemas vastos, difíceis e 

especialmente fundamentais. Quando se fala em cura, por exem-

pIo, não é mais sobre um determinado órgão que se localizará 

uma doença e um antídoto a esta. Goldstein em Transtornos da 

Linguagem - abandonou a supremacia da tese da "localização ce

rebral" da qual Broca foi um dos precursores, a morada daquilo 

que se chama "doença" é bem mais ampla do que apenas uma parte 

do corpo do sujeito em causa. A "doença" não é uma visita que 

se instala na poltrona da sala de estar por algumas horas. Ela 

percorre mesmo os quartos, varandas e quintais da casa. Um ser 

doente numa família-estrutura de modo diferente as pessoas des 

ta família em suas relações. A "doença, quebra da unidade fun

cional do organismo (Goldstein - 1971:25)". Portanto, estrutu

ra-se também diferentemente. Goldstein (1971:15) mostra ser o 

primeiro fundamento do "estado doença", um "choque", uma fal-
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ta de adequação entre o mundo e o sujeito. A doença, como a 

morte tem significaçãocultural. ~ nesta comunicação truncada, 

neste código fossilizado que se deverá fazer a interseção. E 

se impossível para o técnico descodificá-Io, resta enfim, ar

ranj ar j unto ao portador deste "choque" a melhor maneira de o!:. 

ganização, o novo modo de vida. Toda atuação deverá ser volta

da para a VIDA - positividade de origem. 

Esta terefa só será possível se o técnico conhecer a 

integração da Personalidade total do sujeito, o organismo nao 

apenas em sua organicidade, mas a que sentido ele remete e por 

fim, que estranheza existe neste organismo a partir da "doen

ça". Que estranheza! Choque que provoca o isolamento da unida

de organismo integrada. Choque que separa, faz uma parte desta 

unidade falar outra língua, transtorna a comunicação, instaura 

a Babel, a ~ificuldade, faz valer a inadequação, obstrui a har 

monia - fundamento essencial do homem. Coloca-o à mercê de to

da estimulação externa, o faz perder o caráter de figura - uni 

dade que se destaca de um· fundo. 

Isto é uma mudança qualitativa. E em Biologia, confoE 

me Goldstein (1971:35), "todo óato t{'_m -6empJte uma .6-igl1-ió-ic.aç.ã.o 

qua{-itat-iva" . 

2.2. Goldstein a Respeito dos Sintomas 

Se este trabalho nao se propoe a falar sobre o que. vem 

a ser doença, por que estas linhas a respeito deste conceito? 

g simples, Goldstein parte do patológico para chegar a normali 

dade. Entende ele que na patologia os fenômenos estão restri

tos, diminuídos em sua extensão máxima, obstruídos. g neste 
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lugar que se pode compreender os fenômenos ditos normais, pois 

no exame dos pacientes lesados, o autor conclui que as leis e 

os princípios pelos quais se regem o organismo são os mesmos 

esteja ele em completo acordo ou nao com o meio. Analisar-se-á 

agora os achados de Goldstein sobre os sintomas. Para ele, se-

ja no plano prático ou no teórico, o centro das investiga-

ções deverá recair sobre o "complexo sintomático individual" 

(Goldstein - 1950:3). Os sintomas serão fenômenos produzidos 

por problemas de caráter funcional necessitando ser elimina-

dos. 

Há então em Goldstein (1950:3), uma pergunta que é a 

viga-mestra: 

"Sio o~ ~lntoma~, quen dlzen, uma altenac~o da condu 
ta, a expne~~io dlneta de detenmlnado~ tnan~tonno~ 
da~ 6uncõe~, ou há outno~ 6atone~ envolvldo~ que de-
6lnitlvamente contn.ibuem pana a pnoduCio do.6 ~lnto
ma.6 ? "'. 

Para responder a esta pergunta é necessário uma aná-

li se controlada de todos os fatores existentes na situação on-

de o sintoma aparece. Nem sempre, os sintomas surgem como res-

posta direta a um estímulo adverso do meio, ele pode aparecer 

por via direta e estar conjugado com outros elementos que nao 

aqueles que a primeira vista parecem os seus causadores. Dado 

a estes problemas, Goldstein (1950:5) divide os sintomas, ou 

melhor, ele os classifica em quatro grandes grupos, de acordo 

com a natureza de sua origem, nunca é demais lembrar que tal 

classificação foi elaborada em relação aos transtornos observa 

dos em pacientes afásicos. 

19 - Os chamados "sintomas negativos" de Hughlings Jackson. 
Defeitos da área funcional que estão diretamente liga
dos ao locus afetado; 



29 - Os chamados "sintomas positivos" ou sintomas indire
tos de Hughlings Jackson. Provêem do isolamento en
tre o local da lesão e outro local não afetadoi 

39 - Os chamados "dependentes" ou "secundários", aqueles 
que aparecem devido ao efeito que a lesão provoca em 
outras áreas do sistema nervoso; 

49 - E finalmente, aqueles que surgem para impedir as 
tuações catastróficas", funcionam como proteção 
personalidade global. 

"si .... 
a 
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Será este quarto grupo que interessará mais de perto, 

mas algumas palavras sobre os três outros grupos se fazem ne-

cessárias. Acreditou-se (Goldstein - 1950:5) por muitos anos 

que lesões em áreas determinadas produziam sintomas também de-

terminados. Esta crença não é falsa, porém, nem sempre isto 0-

corre. Na verdade, importa. mais que a localização da area ce-

rebral lesada, as modificações que uma lesão impõe à funciona-

lidade desta área. A este tipo de problema, Goldstein (1950:6) 

reservou o nome de "desdiferenciação" - perda paulatina do me-

canismo funcional afetado. Aqui, o autor lança mão da Gestalt 

e explica haver aberrações na relação "figura - fundo". O me-

canismo lesado não é mais capaz de discernir entre aquilo que 

é figura de um processo do que é o seu fundo. Este é um dos mo 

dos de aparecimento da desdiferenciação. Outro modo é referen-

te a distGrbios na "atitude abstrata" (Goldstein - 1950:7). Fa 

lar sobre este conceito é fundamental dado que esta é a atitu-

de mais característica do homem, sendo propriamente um dos po~ 

tos que o define. Isto remete à diferenciação entre atitudes 

abstrata e concreta e ainda às linguagens abstrata e concre-

ta. 

Goldstein (1950:8) reune os pacientes lesados em dois 
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grupos, esta divisão ocorre conforme apareça ou nao alteração 

na atitude abstrata. Comportar-se sob a égide da atitude con

creta significa mostrar-se passivo e vulnerável às circunstân 

cias do meio ambiente. g o meio que guia tanto aquilo que o i~ 

divíduo faz como aquilo que ele pensa. Ao passo que a autono

mia de ações e pensamentos se deve à atitude abstrata. Quando 

esta não apresenta problemas, a pessoa atua com maior grau de 

liberdade dentro do mundo. Algumas funções importantes depen

dem desta atitude para um bom desempenho: 

1 - O fato de iniciar uma tarefa, mais claramente, to 

mar iniciativas. 

2 - O processo de escolha, passar sem maiores compli

cações de uma tarefa para outra. 

3 - Perceber a relação interna da situação apresen

tada, lembrar ao mesmo tempo da maior quantidade 

possível de elementos de certa situação. 

4 - Captar aquilo que realmente é o centro do proble-

ma. Saber proceder a análise do mesmo e depois 

sintetizá-lo sem dificuldade. 

5 - Atuar dentro do campo do "simbólico" e trabalhar 

com a categoria do "possível". 

6 - Saber separar o eu do mundo. 

Observa-se uma certa hierarquia no funcionamento da 

atitude abstrata quando o indivíduo apresenta lesões (Goldstein 

- 1950:9). Assim, o caráter mais alto do nível abstrato é re

querido nas atuações próprias dos atos conscientes e daqueles 

que exigem volição, tanto no que se refere ao indivíduo esco-
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lher um pensamento, situação ou objeto, como o fato de dar-se 

conta desta escolha e mostrá-la a outros indivíduos. No entan

to, apenas o ato de pensar sem que o ser pensante tenha que s~ 

ber que está pensando ou mostrar este fato a outros indivíduos 

exige menor nível de" abstração. Também, em relação às formas 

concretas uma hierarquia se faz presente: o maior nível da ati 

tude concreta aparece quando apenas um elemento de dado objeto 

ou situação impressiona o indivíduo. E o menor nível desta ati 

tude, quando o indivíduo trabalha com a totalidade do objeto 

ou situação. Estas foram apenas palavras chaves para a introdu 

ção destes conceitos importantes da teoria goldsteineana. Par

te especial deste capítulo será reservada para o aclaramento 

dos mesmos. Viu-se até agora, tipos de transtornos que os sin 

tomas do primeiro grupo permitem entender. 

OS sintomas do segundo grupo ditos "secundários posi

tivos de Jackson" (Goldstein - 1950:11) são provocados pela s~ 

paração por lesões no sistema nervoso. Mesmo que existam áreas 

com funcionamento próprio, o sistema nervoso se rege pela lei 

do funcionamento total e algumas lesões interferem nesta capa

cidade. Deste modo, devido à separação algumas funções apare

cem exacerbadas. Lesões neurológicas desencadeiam efeitos, por 

exemplo: "irritação" (Goldstein - 1950:12) que trazem como con 

seqüência, dificuldades no funcionamento do sistema nervoso co 

mo unidade. O sistema nervoso trabalha dentro de parâmetros 

que obedecem a certas constantes e ordenação. Segundo Goldstein 

(1950:12) é comum encontrar-se entre pacientes lesados, incap~ 

cidade para resolver problemas por mais simples que sejam. Há 

situações patológicas que colocam o organismo completamente à 
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mercê do meio ambiente mesmo que este apresente estímulos fam! 

liares. Tais situações facilmente provocam nestes pacientes 

·grande ansiedade, irritação, por vezes, aumento de agressivi-

dade. O quarto grupo de sintomas mostra como o organismo que 

se sente ameaçado monta mecanismos a fim de evitar as chamadas 

"situações catastróficas" (Goldstein - 1950:13). Situações es-

tas que em última instância impediriam a continuação da vida. 

Elas interferem no organismo como um todo, e na personalidade 

global do indvíduo. Como defesa, ~ pessoa se isola do mundo e 

como recurso último, recorre à perda de consciência. Também, 

o comportamento extremamente rígido e ordenado é uma saída pa-

ra tais indivíduos. Em estados graves o indivíduo não tem co-

nhecimento de seu problema e a recuperaçao, se ocorre, nao pa~ 

sa pela consciência do indivíduo. 

2.3. O Organismo - Uma Totalidade 

"Te.nho c.he.gado a c.ol'lc.lu.6ão de. que. o motivo óundame.n
tal da vida o~ganic.a ~ a te.l'ld~l'lc.ia do o~gani.6mo pa~a 
e.xpandi~-.6e. a .6i me..6mo, .6ua "natu~e.za" e. .6ua capac.l 
dade. de. me.lho~ 60Jzma pO.6.61.ve.l" (Gold.6te.-i.11 - 1971: 23 J:-

Compartilham dessa idéia, todos aqueles que entendem o organi~ 

mo como unidade, com funções integradas, objetivos a:muns, serrpre na 

expectativa de alcançar a harmonia perfeita entre o eu e o mun 

do. Sentimentos, desejos, necessidades, etc., se convertem em 

expressões desta unidade ímpar. ímpar pois cada organismo tem 

sua própria medida, desenvolve-se procurando sua própria ade-

quaçao, trabalha segundo seu próprio ritmo. 

Há argumentos teóricos estabelecendo por base da teo-

ria do organismo como totalidade as funções do sistema nervo-
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so (Goldstein - 1951:88). Tal idéia diz ser este sistema um en 

trecruzado de linhas, em cujos pontos de interseção aparecem 

"células ganglionares". O contato com o mundo exterior é manti 

do através dos órgãos sensitivos e do aparelho locomotor. Este 

complexo funciona como totalidade. Observam-se leis gerais de 

funcionamento que se seguem: 

19 - Há no sistema nervoso um estado de contínua exci 

tação. 

29 - Dado que é um sistema funcionando como totalida-

de, qualquer estímulo provocará por conseguinte, 

uma reação globalizada. 

Obedece também à lei de figura-fundo. Produz-se no processo de 

funcionamento sempre alguma coisa que será determinada como fi 

gura e outra como fundo (Goldstein - 1951:94). O organismo a-

gindo sob esta lei cria açaes que são ditadas pela "natureza" 

(Goldstein - 1951: 95) do mesmo. Sendo assim, apenas o próprio 

organismo é capaz de distinguir sua "identidade" em concordin 

cia com sua "essência natural". Pode-se tirar, o que Goldstein 

(1951:96) chama de Lei biológica fundamental que segundo ele 

tem seu correlato na Psicologia com a lei de Weber-Fechner. g 

ela: a adequação entre o meio e o organismo. g de grande monta 

também para estes postulados teóricos seguir sempre de perto a 

importincia da "significação" (Goldstein - 1951:97) que tem os 

estímulos para o organismo. Decorre daí, a influência dos acha 

dos gestaltistas - a Lei da pregnência (Goldstein - 1951:100): 

"O ob~etivo que leva a alc.anç.aJt c.ada pJtoc.e.6.6o no c.a.6O 
do in ivIduo nOJtmal ê deteJtminado pela .6igni ic.aç.ão 
de.6te pJtoc.e.6.6o quanto ~Jte a e.6.6enc.~a o oJtgan~.6-

mo total", 
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Conclui-se portanto, que toda atividade do organismo apresenta 

uma direcionalidade que aparece como conseqüência do meio onde 

se insere o organismo, mas sobretudo tal direcionalidade pro-

vem da essência própria do organismo. Pois, o meio que o cir-

cunscreve, longe de ser estático, está sempre em transformação 

à medida que decorrem as ações e a vida da pessoa. 

Organismos lesados (Goldstein - 1951:42) agem sob as 

mesmas leis gerais que os organismos normais. No caso de le-

sões, a adequação entre o indivíduo e o meio ocorre com a di-

minuição do meio proporcionalmente às limitações do organis-

mo. O sistema orgânico que tem uma de suas funções lesadas exe 

cuta as operações de importância maior para o todo do organis-

mo (Goldstein 1951:46). Para cumprir as exigências do todo 

do organismo, o indivíduo recorre a comportamentos por ele já 

conhecidos; se isto não e possível, há um rearranjo na in te-

gração entre a pessoa e o meio. As alterações funcionais sao 

os problemas mais sérios que um organismo pode enfrentar. Um 

organismo lesado muda suas formas de comportamento, mesmo que 

isto traga dificuldades posteriores. Mas estas, são bem meno-

res que as modificações nos domínios funcionais. A nova adequ~ 

çao alcançada pelo organismo vem sempre de súbito, ou seja,não 

sao exercícios ou a tomada de consciência do defeito que a pr~ 

movem. De modo geral, obedece-se a uma hierarquia na execuçao 

de operações. Toda atividade necessita de energia e sempre a-

quela que for a mais fundamental e importante para a totalida-

de do organismo em dado momento ou situação, será executada em 

primeiro lugar a despeito das outras. 

Ver-se-á agora como Goldstein se posiciona frente 
, 
a 
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teoria dos reflexos, dos reflexos condicionados e dos instin-

tos. No caso dos reflexos, alguns elementos desempenham papel 

determinado no tipo de reação provocada no organismo. são eles 

(Goldstein - 1951:134): 

19 - a situação interna do organismo; 

29 - o estímulo, a situação, o meio, isto é, a parte exte 
rior; 

39 - na conjugação dos meios interno e externo, dados os 
parâmetros do contexto, forma-se uma estrutura que 
limita as "possibilidades de reação"; 

49 - o que significa o estímulo para o organismo, dado o 
momento em que se encontra - este é o elemento cha
ve que determina a reação. 

A antiga teoria dos reflexos dispunha que as reaçoes 

de uma pessoa aos estímulos do meio eram de modo parcial. Di-

ferentemente, propõem os gestaltistas que um padrão de estímu-

lo dado a sua estrutura interage com o organismo, provocando 

neste nova articulação. Deixa de ser um estímulo específico o 

desencadeador de um comportamento particular. Parece ser esta 

a linha de raciocínio de Kurt Goldstein. Em suma, só se pode 

compreender a ação de um estímulo se a análise dos efeitos des 

te é feita com o a priori da totalidade orgânica. Os atos re

flexos estão estreitamente ligados aos interesses de todo o or 

ganismo. Este funciona então como um sistema onde suas diferen 

tes partes se interligam mutuamente, formando um complexo no 

qual é difícil verificar seu começo e seu fim. Dir-se-ía que age 

como as bordas de uma circunferência. Veri fica-se portanto a não 

supremacia de certo estímulo para o desencadear de um comport~ 

mento. Muitos fatores estão envolvidos quando uma pessoa se 

comporta e este modo de comportar-se, seja ele considerado sim 
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pIes ou complexo nao é puro efeito de "adição" (Goldstein -

1971:111), mas sim, obedece a uma configuração nova, às rela-

ções transformantes entre o estímulo e o organismo. Mais prec! 

samente, uma reação depende da significação do estímulo para o 

organismo. O reflexo torna-se então um modo específico de lig~ 

çao entre o organismo e o meio (Goldstein - 1951:134). Aquilo 

que no ato reflexo se dá como que separado do todo, dá-se o no 

me de "figura" tendo o processo funcional que determina o re-

flexo como "fundo". Conseqüentemente, a cada mudança do proce~ 

so-fundo acarreta mudanças no reflexo-figura. Um ato reflexo 

precisa ser entendido como uma modificação que acontece em um 

organismo, num momento e numa situação delimitados. Para Golds 

tein (1951:140), os atos reflexos podem ser considerados atos 

que acontecem quando o organismo está na eminência de defron-

tar-se com,uma situação perigosa. O reflexo seria portanto um 

alerta ao organismo frente a um perigo. O autor seguinde sua 

análise dos reflexos, reafirma o que ele chama de "postulado 

geral" dentro de seus princípios de método. Toda explicação d~ 

ve levar em conta todo e qualquer fator ~nvolvido numa situa-

çao. 

"Todo eonheeimento que vi~a 06 6at06 tem ~emp~e um 
ea~áte~ p06itivo" IGold6tein - 1951: 149). 

Tudo que existe na vida, na natureza é revestido de positivid~ 

de. 

Goldstein (1951:152), em relação aos reflexos condi-

cionados diz que os mesmos são reações "artificiais", pois os 

mesmos não obedecem às exigências naturais do organismo. Tais 

atos desaparecem com facilidade se não forem mantidos por con-

dições externas ao organismo. A organização do processo figu-
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ra - fundo que surge nestes casos, também é de natureza arti

ficial. A atitude abstrata joga aqui papel importante, após d~ 

terminado tempo é ela que comanda os atos reflexos, é ela que 

integra tais atos na totalidade do organismo lhes dando signi-

ficação. Dada a precariedade dos reflexos, isto que os torna 

incapazes de serem aqueles elementos aptos a explicarem por si 

só a natureza do funcionamento do organismo. Apenas de modo in 

direto é que se pode aprender por meio dos atos reflexos, al

gum entendimento sobre os comportamentos humanos. 

Reflexos, instintos e impulsos são denominados por 

Goldstein (1971:127) de fatores "não-conscientes"que junto com 

aqueles chamados de conscientes promovem os comportamentos, os 

atos e os pensamentos do homem. Começa-se pelos mecanismos cor 

porais, os atos automáticos, as posturas, as expressoes que 

a partir dó desencadeamento feito pela atitude voluntária pas-

sam a agir. Tais fenômenos nao são diretamente conscientes. 

Os fatores não-conscientes sao definidos como "experiências i~ 

ternas", assim são os sentimentos, as atitudes, os desejos, 

etc. também estes fatores, apesar de sentidos nunca sao plena

mente conscientes. A denominação do termo "consciência" utili

zada por Goldstein (1971:128) tem o mesmo sentido que a expre~ 

são "experiência direta" de Kôhler vista no capItulo ante

rior. Isto é, a experimentação de algo que e dado ao indivI

duo, sendo que este tenha conhecimento pleno do que lhe está 

acontecendo. Neste estado, o eu é separado do resto dos outros 

objetos e do mundo. O eu constitui-se numa unidade, assim co

mo o eu adquire com os outros elementos a certeza de seu per

tencimento ao mundo. Outro grupo de fatores que também deter-
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mina a açao dos indivIduos sao os chamados "p6s-efeitos de fa-

tos conscientes anteriores" - a mem6ria. Todos estes fatores 

nao agem isoladamente, se isto ocorresse, toda a teoria do or

ganismo como totalidade- cairia por terra. Se em dado momento 

um desses fatores se sobrepõe aos outros é porque na configu

raçao que se apresenta o processo, tal fator toma o lugar de 

figura e os outros passam neste instante a funcionar como fun

do. A recordação subentende uma semelhança entre a situação vi 

vida na experiência e uma situação posterior a esta. O que é 

recordado é a figura do processo e o fundo vem como que a reb~ 

que da mesma. Neste caso, um fenômeno s6 pode ser consciente 

no ato de recordar se antes, ele também o foi. A maturação é 

um dos principais fatores para o aperfeiçoamento da adequação 

entre o meio e a pessoa. Por isso, Goldstein (197l:l32) diz que 

as atitude~ infantis são precárias pois os estImulos do meio 

em que a criança vive não são adequados a seu nível de maturi

dade. A maturação cresce passo a passo com o pleno desenvolvi-

mento da personalidade total. Para Goldstein não há "repres-

são" de comportamentos e sim a criação de novas pautas de ação. 

E quando a criança se vê frente a um estímulo perigoso para e

la, capaz de lhe causar ansiedade, para evitar este estado "ca 

tastr6fico", ela recorre a pautas de comportamento que já co

nhece. Mas tudo isto passa sem que a criança tome consciência 

do fato. De acordo com o autor, tais atitudes encontram-se se

paradas da personalidade total da criança, podendo lhe causar 

pertubações e mesmo quando passado o perigo a criança não é ca 

paz de promover uma articulação adequada com o novo meio. Po

dem ser criadas situações "ambivalentes" (Goldstein - 1971: 

l34) que correm o risco de prejudicar a vida posterior da cria~ 
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ça. Nas palavras de Goldstein é assim que se formam os hábitos 

e atitudes neuróticas como saída para o sentimento de ansieda-

de vivido pela criança. Algumas causas sio determinantes da 

nio consciência desse estado pela pessoa (Goldstein - 1971:135): 

1 - "0.6 6e.l1ôme.110.6 que. o pe.Jttubam te.m o caJtã..te.Jt de. atitu-
de..6, .6e.l1time.l1to.6, l1e.ce..6.6idade..6, e.tc, , " 0.6 quai.6, co 
mo tai.6, 11 UI1 ca 6 o Jtam co 11.6 c-<.. e 11.t e..6 " ; 

2 - "a.6 atitude..6 pJtodutoJta.6 de. al1.6-<..e.dade. que n~o .6~0 a-
pJtopJtiada.6 a .6ua .6-<"tuaç~o u-<..tal pJte.6e.l1te e. a COI1.6-
tituição de .6 ua pe.Jt.6 o l1al-<"dade. , .6 ão e.l-<..m-<..l1ada,~". 

A visio do autor sobre os fatores tlnio-conscientes" é de que 

estes sao positivos para o entendimento do comportamento da pe~ 

soa e que sio dotados de uma significaçio para a personalidade 

total. Os fatores conscientes junto com a atitude abstrata re-

presentam uma das funções mais características e elevadas do 

ser humano. Mesmo os reflexos, instintos e impulsos dependem 

da atitude abstrata. A nio importância dada pela Psicanálise 

aos aspectos conscientes é um dos maiores erros metodológicos 

e epistemológicos que Goldstein (1971:137) aponta em Freud, em 

bora também reconheça seus méritos. Acreditando mesmo, que se 

Freud tivesse partido por outro método de trabalho, principal-

mente pela via organísmica, teria alcançado melhores resulta-

dos. No entanto, Goldstein (1971: 142) espera que o modo por ele 

adotado para encarar os fenômenos permita sem deslizes teóri-

cos e práticos, o melhor entendimento dos problemas humanos 

tendo como alicerce a história pessoal do paciente, os "proce~ 

sos orgânicos, as atitudes e os fatos conscientes". 

Escrevendo sobre os atos instintivos, Goldstein (1971: 

159) procede com a mesma metodologia que usa para os refle-

xos. Ele parte da consideraçio da natureza essencial do orga-
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nismo. Dá aos instintos também uma significação para o orga-

nismo enquanto totalidade. Os instintos apresentam-se com ele

mentos próprios, são mesmo uma série de tarefas com um fim pr~ 

visto desencadeadas a partir de uma tensão orgânica. Ainda em 

relação a estes atos, Goldstein (1971:160) é adepto da teoria 

de que eles dependem de "faculdades intelectuais superiores". 

O autor exemplifica o fato com o exemplo do "instinto mater-

nal", exemplo este confirmado pelas experiências de Lashley ao 

que se refere a influência do cortex cerebral neste instinto. 

Diz Goldstein, que o surgimento deste está estreitamente liga

do à personalidade total; é relacionado com o fato da mãe "a

~reender" a criança como pessoa. O aparecimento dos instintos 

depende de movimentos internos, ou seja, do organismo e exter

nos, do meio. Mas qualquer destes movimentos guardam o caráter 

"natural". ,Conforme Koffka e Jordan (Goldstein - 1971:161) os 

instintos pertencem a categoria das "gestalten"~ Goldstein 

(1971:163) relata preferir abandonar o termo "instinto" e con

siderar que existem forças pertencentes a alguns seres que os 

movimentam para certas ações. Por exemplo, o pintinho logo que 

nasce começa a picotar indiscriminadamente, mas em pouco tem

po, no decorrer de suas experiências ele passa a picotar de mo 

do adequado. Isto acontece devido a própria maturação do ani

mal. No recém-nascido o mesmo ocorre embora de maneirarnais len 

ta. A maturação não tem apenas a função de aprimorar um ato, 

mas bem, de permitir um relacionamento mais preciso entre o 

animal e o meio. 

Segundo Goldstein (1951:165) ao se falar de instinto 

é necessário que se fale em "pulsão". Diz ele que a distinção 

entre os dois termos não está suficientemente marcada. No en-
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tanto, ele considera que a discriminação entre os dois está no 

fato de que as "impuls6es instintivas" são caracterizadas por 

sua generalidade, vão além do indivIduo, embora apareçam em ca 

da ser de modo particular. Enquanto que as "puls6es" sao fenõ-

menos que expressam precis6es individuais. Não se ve direta-

mente uma pulsão. Há sempre um movimento interior que leva o 

indivIduo a comportar-se e eliminar a tensão causada pela pul-

são. Este movimento acarreta prezer para o indivíduo. Sabe-se 

que a "compensação" (Goldstein - 1951:166) do organismo cons-

titui uma das "leis biológicas fundamentais", decorre daí que 

simplesmente a eliminação do estado tensional não é o objeti

vo último da pulsão. O objetivo desta é levar o organismo para 

um estado dito "normal", equilibrado de tensão. Muito porque, 

a criação de tensão também pode gerar prazer como no caso da 

pulsão pro~uzindo o orgasmo (Goldstein - 1951:167). Situaç6es 

patológicas podem pr~tens6es anormais e colocar o organis-

mo frente ao perigo de "catástrofe". Por vezes, a eliminação 

destas tens6es é um mecanismo criado pelo indivíduo Gom o fito 

de impedir que o organismo caia no perigo acima citado. Não se 

pode esquecer que o organismo funciona como totalidade e sendo 

assim não se fala em diferentes pulsões, mas sim em uma só, ou 

seja, a pulsão de "atualização de si" (Goldstein 1951:169). 

Deste modo, 

fia 6oJtç.a .lmpul.6..i..va da v..i..da no/tmai é a tendê.nc...i..a da 
oJtgan..i...6mo ã at..i..v..i..dade, ao de.6envoiv..i..mento 
c...i..dade~, a uma Jtea ~zaç.ao ao a ta quanta 

Como já foi visto no capItulo anterior, Koffka considera serem 

as forças tensionais um dos fatores mais importantes para a 

formação do eu. Entende-se nesta passagem de Goldstein, racio-



75. 

cinando conforme a teoria da Gestalt que esta atualização de 

que fala é a própria criação do eu, da personalidade total. Em 

estados patológicos, devido a condições do próprio organismo 

ou em decorrência de ambientes anormais, o funcionamento da pu.!, 

são não se dá a contento, seguindo como conseqüência o não de-

senvolvimento da pulsão de atualização, entrando o organismo 

em estado de conservação. Desta maneira, a vida não mais se 

transforma. Estabiliza-se a dinâmica do processo do ser vivo. 

o organismo como totalidade, entendê-lo significa di~ 

correr sobre o que Goldstein (1971:78) chama de comportamen-

to ordenado e de comportamento desordenado. 

g dito que o organismo apresenta um comportamento or-

denado frente a situações vividas com sucesso e quando advêem 

o fracasso, o organismo se comporta desordenadamente. 

Observações sobre as situações catastróficas foram fei 

tas por Goldstein em pacientes lesados. Para ele, tais pessoas 

quando se encontram em situações como esta, são impedidas de 

resolver problemas que antes eram capazes. O comportamento 

dos pacientes varia entre a ordem e a desordem. Goldstein re-

vela que isto também ocorre com as pessoas "normais" enquanto 

elas se relacionam com o mundo. Já foi visto que a teoria do 

organismo como totalidade tem por base a teoria do sistema ner 

voso. Sistema integrado trabalhando em estado de excitação. 

Para que o organismo funcione de modo adequado é necessário 

que ele seja normal e que a estimulação do meio seja a adequa

da ao organismo. Esta adequação depende da especificidade do 

organismo, isto é, de como se estabelece sua organização. Tu-

do deve estar de acordo com a natureza do organismo. Só deste 
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modo, ele pode cumprir a tarefa de desenvolver-se plenamente. 

o melhor modo do organismo atualizar-se é manter boas condi-

çoes internas e estar em ambiente cujo padrão de estímulo lhe 

seja conveniente. O sentido dado aqui ao meio ambiente adequa-

do é o mesmo que Koffka chama. de "meio comportamental". Diante 

de estímulos nao adequados o organismo permanece sem reagir. 

Porém, se estes forem bastante fortes podem levá-lo a situa-

ção catastrófica, tanto pelo fato da impossibilidade de reaçao 

como pelo desequilíbrio imposto ao organismo. Se esta situação 

nao puder ser contornada, nem os comportamentos de subsistên-

cia são executados e a vida da pessoa corre pergigo. Todo esta 

do de catástrofe traz conjuntamente ansiedade. Sendo esta, 

"a expe~iincia ~ubjetiua de~6e pe~igo pa~a a 
tencia". I Gold6iein - 1971: 82) 

A ansiedade é compreendida como o sentimento que a pessoa tem 

do "nada". Não há no mundo circundante nenhum objeto que a de-

sencadeie, mas sim, ela é uma experiência interna do confron-

to com o vazio. ~ um fenômeno generalizado, é sentido por qua! 

quer ser vivo, homem ou animal. Goldstein (1971:83) diz que é 

preciso distingui-la do medo que pelo contrário constitui um 

fenômeno restri to aos organismos di tos "superiores" e que nece~ 

sitam da atitude abstrata. Ao medo cor respondem um objeto ou 

situação objetiva. Quando um indivíduo teme algo, ele sabe o 

que e porque o teme. Ao invés disto, um indivíduo ansioso nao 

tem consciência do porque se encontra desta maneira, nem do que 

o deixa assim. O medo é um indício de que o organismo pode en-

trar em estado de ansiedade. O fato da pessoa se achar em de-

terminada relação onde possa surgir a ansiedade, lhe provoca 

medo (Goldstein - 1971:84). Distintamente, em estado de ansie-
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dade o indivíduo não pode antever o medo, pois este nao exis

te, nada existe. Nas pessoas com les6es .cerebrais, o estado de 

ansiedade é o mais freqftente devido ao fato da capacidade de 

abstração destas estar em defici~O mesmo ocorre com as crian

ças nas quais a "atitude abstrata" ainda não esti plenamente 

desenvolvida. Para Goldstein, o medo parece ser um estado sen

tido especificamente por adultos normais. 

No caso dos pacientes, estes só conseguem superar as 

situações catastróficas se após o estado de choque que sofre

ram, "criam" um novo relacionamento com o mundo que lhes perm,! 

ta viver seguindo uma ordem estritamente rígica e contínua. 

Um mundo sem estímulos inadequados para tais organismos. Ji 

foi visto que apenas isolando-se do mundo e em último caso peE 

dendo a consciência, podem estes pacientes evitar situações c~ 

tastróficas. A fuga também pode surtir efeitos. Um paciente 

esti sempre em atividade, é óbvio que tal atividade é aquela 

que ele esti acostumado a executar e não lhe causa transtorno. 

A solicitação para que o paciente faça uma tarefa que lhe seja 

estranha, ele pode desejando afastar a ansiedade, recusar a ta 

refa. Por-se em ação é um dos meios para evitar as situações 

catastróficas. E agir dentro do conhecido, trabalhando com es

tímulos familiares é o modo de descartar o inesperado. Estas 

atividades o "protegem", a elas Goldstein (1971:88) denomina 

de "reações substitutas". Quando se fala em ordem no comporta

mento, se quer dizer, a0.uela disposição que possibilita a pes

soa usar sem maiores dificuldades os objetos e situar-se do mes 

mo modo diante das situações. Esta ordem varia de um para ou-

tro obedecendo a organização interna do indivíduo. Mais urna 
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vez, a ordem excessiva significa problemas na área de abstra

çao. No entanto, pacientes em estado agudo apresentam-se o opo~ 

to. Ou seja, são completamente "desordenados" o que os poem 

mais de perto com o perigo da catástrofe. Viver o vazio tam

bém é algo de terrível para pessoas com lesões neurológicas. 

Acredita-se mesmo que est~s nao chegam a vivenciar esta expe

riência pois carecem da atitude abstrata (Goldstein-1971:92). 

Com a lei da "compensação", a readaptação do indivíduo ao meio 

será diretamente proporcional à sua lesão. Assim, um indivíduo 

com cegueira total se rearticula mais rápida e eficazmente ao 

meio do que um indivíduo com cequeira parcial. Isto porque, 

no primeiro caso o defeito é irrevogável e as outras funções 

do organismo devem trabalhar de modo a compensar esta perda. 

No segundo caso, o indivíduo irá querer se orientar também com 

uma de suas funções deficientes. 

Os mecanismos para se deslindar das situações ansien

tes nas pessoas normais não diferem daqueles utilizados pelas 

pessoas doentes. Estas situações estão sempre presentes na vi

da visto que a harmonia entre o organismo e o meio não é algo 

dado previamente, mas que deve ser procurado. No meio há mui

tos estímulos que desafiam o equilíbrio do organismo. são lo

cais, objetos, estimulações novas a cada momento. O reconhe

cimento do eu vem par a par com o reconhecimento dos objetos 

do mundo. Por conseguinte, a criação deste vem par a par com 

a criação daquele. Se para o indivíduo doente, estímulos aver

sivos põem sua vida em perigo, o mesmo nao ocorre com pessoas 

normais, pois estas contam com possibilidades maiores para re

solver os problemas que surgem. A atitude abstrata é de extrema 

importância, visto que ela faz com que o organismo se safe das 
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situações ansiosas. O que nao quer dizer que estas sejam ausen 

tes em organismos normais. Na criança, os estados ansiosos lon 

ge de serem descartados são na verdade perseguidos, causando 

por vezes até um certo bem-estar. Os pequenos tem como tarefa 

desbravar o mundo e cada estado ansioso em contrapartida os co 

loca frente a uma nova experiência e novo conhecimento. A rea 

lização de atos, na criança exerce o papel de afastar a ansie

dade. Conforme cresce a criança, a adaptação, seu encaixe com 

o mundo aumenta. Cada vez mais ela é capaz de trançar pelo mun 

do adulto. Aprende hábitos, costumes. Seu comportamento passa 

a ter um caráter mais e mais ordenado. Todos os indivíduos, 

sejam eles normais ou doentes tem a tendência a diminuir a an

siedade (Goldstein - 1971:96). Obviamente, esta tendência é 

maior nas pessoas doentes. Logo, a ordenação, as atitudes con

tínuas, o caráter uniforme estão presentes também em pessoas 

normais. Pa'ra Goldstein a cultura nasce de duas tendências ge

radas no interior do indivíduo: uma que o leva a afastar-se dos 

estados de ansiedade, a outra que o leva a desejar sempre vi

ver experimentos diferentes. A cultura seria então a expressa0 

máxima do propício desenvolvimento da pulsão de atualização 

de si. Impossível seria, estar presente no mundo sem choques. 

Se o meio ambiente não se debatesse com o organismo ambos se

riam estáticos. Tira-se de Goldstein que a luta entre o eu e o 

meio é inevitável e positiva. 

A normalidade do organismo (Goldstein - 1971:97) e 

vista na medida em que ele é apto a transpor os infortúnios que 

sua passagem pelo mundo lhe impõe, tendo ele suficiência bas-

tante para desencadear a sua natureza. Sendo mais criativa, 

a pessoa encara mais de perto e frequentemente a ansiedade. Com 
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isto concorda Kierkegaard. Se para este confrontar o mundo é 

compreender o "pecado", para Goldstein (1971:98), 

ue. a 
ao 1.1 

a 
Jte.a. ..Lzaça.o da. pJtopJt-ta. na.tuJte.za". 

Esta atitude implica liberdade, implica atuar dentro da cate-

goria do possível, implica abrir-se e ao mesmo tempo fechar-se 

enquanto unidade. O que concerne à liberdade e ao possível, 

ver-se-á com clareza maior em linhas posteriores. 

A falta de segurança do organismo em relação ao mun-

do, fato que acomete os doente, é vivida como ameaça a exis-

tência destes. Tanto podem ser causadas por desvios do lado 

de fora como do lado de dentro do eu. Também surgem da vida paE. 

ticular da pessoa, da classe ou grupo a que pertence, etc ••.. 

Esta inseg~rança, a incerteza frente à vida leva o organismo 

a apresentar as conhecidas "reaç6es substitutivas" entre elas: 

a neurose, a loucura e o suicídio (Goldstein - 1971:99). Todas 

as três são atitudes voluntárias, só existentes no ser huma-

no, apresentando logicamente vinculação com a atitude abstra-

ta. Significam atos devido a redução no agir dentro dos graus 

de liberdade e dentro da categoria do possível. As ações per-

dem o caráter de espontaneidade em relação a personalidade gl~ 

bal do indivíduo. A natureza total da pessoa é dividida, a paE. 

te separada do todo passa a atuar de modo anormal. g possível 

que individualmente ou em grupo, as pessoas renunciem por com-

pleto à liberdade para eliminar a ansiedade trazida pelas si-

tuações catastróficas (Goldstein - 1971:101). Pessoas desta es 

tirpe podem ser facilmente controladas por outras que conheçam 
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suas fraquezas. Elas podem até ser felizes, mas deixam no en-

tender de Goldstein de criar a si mesmas e ao mundo na medida 

em que suas ações não são mais inspiradas pela atitude abstra

ta. Agem dentro de parâmetros limitados, sem a versatilidade 

que é própria à natureza do homem. 

Naturalmente, só se pode falar de um organismo, o que 

ele é, sua essência natural, enfim defini-lo, se ferem demar-

cados os fatores que implicam no relativo estado de constância 

do organismo. Se este fosse completamente diferente em cada mo 

mento, não se poderia dizer nada sobre ele. Reconhecê-lo e até 

mesmo conhecê-lo seria impossível. Aquilo que irá determinar 

a constância do organismo, Goldstein (195l:287) chama de "mo-

dos de comportamento privilegiado". Aqueles que são realizados 

com satisfação pelo indivíduo. são comportamentos que estabele 

cem o equilíbrio. Quando uma pessoa está em posição incômoda 

ela procura trazer comodidade a seu corpo, executando certa 

açao que devolverá ao organismo sua posição preferida. 

A despeito do meio externo, os comportamentos prefe-

ridos de urna pessoa são marcados pela "percepção" (Goldstein -

1951:292) conforme observações de Wertheimer. Tal fato ocorre 

para as diversas impressões sensoriais: visão, tato, audicão. . 
Dir-se-ía que os comportamentos privilegiados são exatamente 

aqueles que obedecem à "lei da boa forma". Tornar o organismo 

para uma posição privilegiada é algo que acontece involuntari~ 

mente, sem o domínio do pleno consciente. Em vista disto, 

Goldstein (1951:295) chega às conclusões seguintes: 

19 - o organismo executa mais que as simples tarefas· q~e 
através da observação analítica de suas partes sao 

~ . poss1ve1si 



29 - em atos perceptivos, nas atitudes, movimentos ou ou
tros, o organismo sempre funciona de modo a alcançar 
certos comportamentos privilegiados; 

39 - numa observação analítica das situações e das par
tes do organismo, seria necessário a execução de um 
comportamento semelhante ao comportamento privile
giado; 

49 - os comportamentos "não privilegiados" dão ao indi
víduo a sensação de incômodo, de insatisfação, de 
desassossego, o que o faz procurar a melhor posição 
que lhe seja possivel. 
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Poder-se-ia perguntar porque o organismo se volta pa-

ra os comportamentos ditos privilegiados? Em primeiro lugar a 

resposta pode ser encontrada dentro do meio ambiente em que 

tal comportamento se desenvolve. Em segundo lugar, tais compo! 

tamentos realizam-se, corno urna estruturação "gestáltica" 

(Goldstein - 1951:298) de acordo com as leis da pregnância, 

ocorrendo com o menor gasto de energia. As ações do organismo 

se revestem de uma reversibilidade que faz o possível, tanto 

levar um comportamento privilegiado a ser menos privilegiado, 

como o contrário. Nos doentes nota-se fenômenos que vao auxi-

liar a compreensão deste fato (Goldstein - 1951:300). Nota-se 

nos pacientes, a "influ~ncia de modificações perif~ricas sobre 

o comportamento privilegiado": 

influ~ncia de excitações sensoriais: táteis, óticas, acústi-

cas, etc; 

influ~ncia do plano motor: posição dos olhos, braços, per-

nas, etc; 

influ~ncia de fatos inconscientes para o indivíduo; 

as influ~ncias anteriormente citadas agem sobre o organismo 

conjuntamente como um todo; 
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- influência do fator tempo: duração de excitação. 

Quando se fala em influências periféricas por exem

plo, nao se quer dizer que estas modificam apenas a superfície 

do organismo ou algumas de suas partes, muito ao contrário, 

qualquer influência atingirá o organismo como um todo. Toda a

ção depende da totalidade do organismo. Neste caso também se 

incluem os comportamentos privilegiados (Goldstein - 1951: 304) . 

Segundo Goldstein (1951:305) o comportamento privilegiado que 

envolve necessariamente o organismo inteiro, apresenta a "im

pressao subjetiva" no que se refere ã satisfação e ã comodida

de interior, e uma "característica objetiva", que diz respei

to ao melhor modo de executar uma atividade. Estes dois traços 

- subjetivo e objetivo - formam certamente, a unidade que per

mite a perfeita adequação do organismo ao mundo. O autor (Gol~ 

tein - 195~:306) chama de operaçao adequada, aquela que promo

ve a manutenção da constância e da ordem do organismo apesar 

dos estímulos do meio que podem lhe causar transtornos. Golds

tein (1951:307) denomina de "comportamento ordenado" o compor

tamento privilegiado que acontece envolvendo a totalidade do 

organismo. O triângulo: comportamento privilegiado, ordem e 

açao adequada forma as condições reais para um organismo nor

mal. As circunstâncias que caracterizam o organismo se referem 

tanto ãs constantes físicas: pressão arterial, temperatura, etc 

como ãs constantes psíquicas: atitudes, afeto, etc. Através 

destas, se pode determinar a "essência" do orgánismo. Estas 

constantes são encaradas do ponto de vista da espécie, e do 

ponto de vista individual de cada organismo. Goldstein (1951: 

309) coloca como constante de extrema importância para a com

preensão do indivíduo, o fenômeno do "tempo", que servirá como 
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determinação de sua "personalidade". Cada ser se desenvolve o 

bedecendo a seu próprio ritmo. O comportamento ordenado sóaoan 

tece se o ritmo do organismo e respeitado. 

Mas, para compreender toda a essência do organismo c~ 

mo totalidade é necessário mais do que demarcar as constantes. 

Go1dstein (1951:312) pergunta: 

"quai~ ~~o o~ 6en5meno~ que t~m uma impo~t~neia bio
logiea e quai~ ~ão aquele~ que não a~ têm; quai~ ~~o 
O~ 6enômeno~ que ~ão de nato biolõgieo~ e quai~ aque 
le~ que não o .óão?" 

~ esta idéia de criação, de transformação da vida, aquilo que 

se encontra no cerne da vivência do organismo que o autor 

(Go1dstein - 1951:313) procura. A adequada configuração entre 

o indivíduo e o meio. A experienciação a mais capaz de condu-

zir o organismo a seu pleno desenvolvimento. ~ a apropriação 

das atividades adequadas que fundamentam biologicamente o org~ 

nismo. Só o método cognoscitivo encarando todos os fenômenos 

que aparecem, mais claramente, que aparecem em conjunto, pode 

chegar ao conhecimento biológico. Para o entendimento dos fa-

tos a Biologia precisa de "símbolos", formulações, idéias. Em 

princípio, o simbolismo biológico deve introduzir em sua ima-

gem a qualidade e a individualidade. As imagens biológicas de-

vem apresentar uma estruturação qualitativa determinada 

(Go1dstein - 1951:323). Este simbolismo deve se portar tal e 

qual uma "Gesta1t". A forma, tendendo para o acabamento cons-

titui uma unidade. Segundo Go1dstein (1951:329) seguindo os es ' 

cri tos de Parmênides, mesmo a diferença está contida no um. 

Go1dstein (1951:330) considera também que nunca se pode "aca-

bar" de conhecer o organismo, o que se consegue é apenas che-
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gar um pouco mais à verdade, acrescer o conhecimento com no

vas formulações. Não que esse crescimento seja visto como um 

aumento de informações, ao contrário, um novo fato tem sempre 

valor qualitativo e pode jogar por terra toda a teoria até en

tão construída. O conhecimento biológico não é causal (Golds

tein - 1951:332) mas sim, desenvolve-se ordenadamente tornando 

compreensível a essência do organismo. Apenas em situação art! 

ficial a explicação causal surte efeito, pois está de acordo 

com o funcionamento de partes do organismo (Goldstein 1951: 

334). Se Goldstein rejeita o pressuposto da causalidade, ele 

também rejeita o da "inteléquia" (Goldstein - 1951:335). Para 

ele, esta só serve como meio de explicação a fenômenos que se 

comportam de maneira mecânica. No organismo normal, não é ne

cessário nenhuma razão superior para compreender sua essência. 

De acordo com Goldstein (1951:337), o organismo que trata e 

positivo na medida em que progride paralelamente ao conhecimen 

to científico. A "inteléquia" serve para fenômenos de nature

za metafísica. 

Reveste-se também de artificialidade o par: segmen

to-totalidade. De conformidade com o autor (Goldstein - 1951: 

338), só se encontram segmentos em situação de laboratório. Es 

tes não fazem parte da constituição da natureza do organismo 

normal. Totalidade e segmento não entram em confronto, este o 

corre sim, entre o organismo e o meio. Por fim, se o organismo 

tem uma finalidade, esta não e teleológica (Goldstein - 1951: 

339) ou metafísica. A finalidade do organismo é objetiva: rea

lizar sua natureza. 
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2.4. Tríade Axiomática 

Na leitura da obra de Kurt Goldstein conclui-se haver 

três pressupostos básicos que constituem o que se resolveu cha 

mar neste trabalho, desde seu projeto, de tríade axiomática. 

Existem três máximas que se seguem: 

1 - "Cada home.m é. a me.d.<.da de. .6ua pJtópJt.<.a noJtmal'<'da.de.". 
( G o i d.6 t e..<. n - 1 9 5 1 : 34 71 ; 

2 - "C e. Jtt am e. nte. , ut'<'l'<' z e..<. amplame. n t e. a. pJto pJt.<. e. dade. a. ma.<..6 
maJtav'<'lho.6ame.nte. da natuJte.za huma.na: pode.Jt d.<.ze.Jt 
Yl ã. o " ( G o i d.6 t e..<. Yl - 1 9 5 1 : 4 3 2 ) ; 

3 - "Se.Jt é. .6e.mpJte. PO.6.<.t.<.vo, nã.o h~ nada de. ne.gat.<.vo no 
v.<.vo" (Gold.6te..<.n - 1951: 4 39) • 

A teoria goldsteineana é sustentada por estas afirma-

çoes, todas de capital importância, trazendo uma compreensao 

filosófica ,para a definição do organismo. O que exatamente quer 

dizer o autor em seu primeiro axiomà? O que é ser normal? Todo 

organismo que executa suas tarefas provindas pela necessidade 

de sua essência, ou que vence os desafios do meio sem violen-

tar-se é considerado normal (Goldstein - 1951:341). Mas como 

pode ser definida esta "normalidade"? Sabe-se que ela está es-

treitamente vinculada aos conceitos de saúde e de doença. Em 

conformidade com Jaspers, citado por Goldstein, 

"a doe.nça é. um c.onc.e..<.to nOJtmat'<'vo que. de.pe.nde. ma.<..6 
da c.onc.e.pçã.o dom.<.nante. no.6 di6e.Jtente.6 me.<.o.6 c.ultu-
Jta.<..6 que. do julgamento mé.d'<'c.o". (Gold.6te.<.n - 1951:342) 

A bem dizer, o estado doente é aquele que provoca mudanças no 

comportamento. O organismo que até então apresentava-se ordena 

damente, executando os comportamentos preferidos, passa a agir 

de maneira desordenada, sobrevem a inadequação (Goldstein -
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1951:344). O organismo começa a viver com o sentimento de ansi 

edade. Há catástrofe. A doença provoca um desacerto nas fun-

ções do organismo. Ela constitui uma ameaça para o indivíduo e 

ao colocá-lo em perigo, deve-se considerar a individualidade 

do mesmo. Um organismo doente sente-se assim em toda sua exten 

são. Não é só o perigo de morte que significa doença mas prin-

cipalmente, um estado que impeça o organismo de realizar-se. 

Porém, nem uma norma estatística tentada como critério, nem 

urna norma social como define Jaspers, delimitam para Goldstein 

o que se pode chamar de doença e saúde. Para ele (Goldstein-

1951:347), é o complexo individual orgânico que deve prescre

ver os parâmetros de sua normalidade. ~ a própria unidade org~ 

nísmica que conhece melhor do que qualquer outro o que impede 

e o que facilita a atualização de suas possibilidades. Encon

tra-se a saúde quando as respostas do organismo estão comple

tamente de acordo com as estimulações ambientes. Quando a es

sência biológica funciona a pleno vapor no meio a que perten

ce. A este encaixe harmônico, Goldstein denomina "responsiv! 

dade". Ao não conseguir tal harmonia a doença está instalada. 

As operações do organismo não saem a contento e o indivíduo 

sofre. Fisiologicamente pode existir um "defeito" nas funções 

do organismo, mas se o mesmo não a reconhece não se sente doen 

te. A constituição do mundo da pessoa parte de sua própria vi

sao do que o cerca e de si. Desta forma, é importante que se 

dê atenção aquilo que a pessoa sente, como ele age e de que mo 

do ele percebe seus "desvios". Ao ser acometido por urna doença 

e após esta, passar ã normalidade, não significa recuperar o 

estado de saúde anterior. Isto só ocorre quando se analisa o 

organismo como partes. Se o organismo trabalha corno totalida-
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de, toda e qualquer modificação o atinge transformando-o. A 

doença também transforma o organismo por completo. Para a trans 

formação não há retorno. Nas palavras de Goldstein (1951:348), 

voltar a um estágio anterior de saúde requer um "retraimento" 

funcional ou do meio. A "cura" ê estabelecida a partir de uma 

reestruturação global que envolve o meio e o organismo. Adap

tar-se às próprias condições pessoais é um dos traços básicos 

para o indivíduo ser saudável. ~ restabelecer o estado de or-

dem, determinar constantes para garanti-lo. O doente pode adaE 

tar-se a uma deficiência funcional (Goldstein - 1951:351) de 

dois modos: 

1 - ele pode se conformar com sua deficiência e aceitar 
as restrições que a mesma lhe impõe; com a correlata 
restrição do meio em que vive; 

2 - ele pode se reajustar de modo que a deficiência da 
funÇã9 fique impossibilitada de aparecer. 

-De qualquer forma, ambas sao tentativas para trazer nova or~ 

dem, ter novamente mesmo que em caráter precário, possibili-

dade de se comportar ordenadamente evitando as situações cata~ 

tróficas. Toda e qualquer readaptação tentada pelo organismo 

segue a fundamentação da vida deste ser, ou seja, agir de for-

ma a melhor possível dada as novas condições (Goldstein - 1951: 

354). O organismo ao apresentar-se voltado para a "conserva-

ção", expressa a doença - o declive da vida -. No estado de 

conservação, toda individualidade fica compormetida. Ao defron 

tar-se com uma pessoa doente, o terapeuta precisa levar em con 

sideração o esforço desta pessoa em sua nova performance. En-

tra em jogo todo o novo projeto de vida que o organismo é ca-

paz de traçar no presente momento. Deste modo, a ação prática 

do terapeuta deve estar de acordo com seu conhecimento do ca-
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so. ~ da atividade sobre o paciente que o técnico retira seus 

conhecimentos a respeito da essência biológica do organismo 

(Goldstein - 1951:359). Estes dois verbos - conhecer e agir 

guardam entre si uma relação de conteúdo dialético. Um efeti

vamente contribui para o outro e vice-versa. E ambos devem es-

tar voltados para auxiliar a pessoa em seu novo estado. Dado 

que Goldstein afirma ser o conhecimento biológico "inacabado", 

a atuação sobre o doente exige de quem o trata a capacidade de 

decisão, posto que, a doença envia o organismo a uma condição 

de menor liberdade (Goldstein - 1951:360). O técnico se coloca 

rá sempre em relação contínua respeitando os estritos níveis 

de liberdade nos quais é jogado o doente. Quanto maior é a 

restrição sofrida pelo paciente, maior é seu sofrimento. O te

ma liberdade é algo a ser apontado, é o mesmo que andar por um 

caminho tortuoso tendo-a como luz brilhante num ponto indeter

minado. No momento em que a pessoa dela se aproxima, ao mesmo 

tempo se distancia. A liberdade fundamenta o homem, o consti

tui. ~ o fascínio da natureza humana. Liberta-se, apresenta-se 

como um ato necessário no caminho trilhado pelo ser. Nele, ta~ 

to há satisfação como sofrimento, mas os dois, são inevitá

veis. Assim, na atuação terapêutica e preciso serem observa

das a liberdade do técnico enquanto pesquisador e a do doente 

enquanto processo de vida. Logo, só se pode compreender uma es 

trutura particular tomando-a em relação a totalidade aqual peE 

tence. Variando-se os meios ambientes, as raças, os hábitos e 

os costumes, variam-se os modos de comportamento. E ainda mais, 

varia-se os modos do organismo expressar sua essência. Cada 0E 

ganismo traça suas regras, sistema e domínios especiais, que 

só a ele pertencem, que só para ele significam. 
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Ao lado do conceito de doença e muitas vezes confun

dido com ele, encontra-se o conceito de anomalia (Goldstein 

1951:362). Todavia, eles diferem em aspectos cruciais. Se a do 

ença significa um transtorno para o organismo enquanto unida~ 

a anomalia é o transtorno enquanto espécie, raça ou grupo. Não 

que ao doente seja desnecessária a compreensão da comunidade em 

que vive. Porém, este não a abala. Ao contrário, a pessoa por

tadora de anomalia representa um perigo para seu grupo social. 

Tratar este problema não é fácil. Ele envolve várias considera 

ções. Atinge ao homem desde o aspecto físico ao político. ~ 

apenas no domínio da sociedade que se pode empreender um esque 

ma de que aparece como anômalo (Goldstein - 1951:364). Se 

por um lado os fenômenos anômalos fazem parte da humanidade de 

forma global, por outro, eles causam mal-estar no grupo parti

cular em que efetivamente vivem. Mas se há anomalia, esta pro

vém tanto da essência do organismo, como do meio social. De 

posse dessas colocações, conclui-se da dificuldade da questão. 

Da presente impossibilidade devido ao atual estado metodológi

co do encaixe adequado entre indivíduo anômalo e meio. Golds

tein assim o considera. Diz mais (Goldstein - 1951:368), para 

ele, os entraves teóricos e práticos surgidos pelo conceito de 

anomalia são próximos aos surgidos pelo de hereditariedade. Ad 

vêem de um erro do método analítico. Da fragmentação e da sele 

ção a que as experiências artificiais infringiram à essência 

do organismo. Tal procedimento metodológico não trouxe nenhu

ma claridade ao problema por considerar a hereditariedade como 

transmissão de traços desvinculados da totalidade do organis

mo. Também, a análise do indivíduo anômalo que traz em si este 

desvio incorre no mesmo equívoco. Além do que, agir seletiva-
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-mente sobre as anomalias significa nao respeitar a liberdade 

que fundamenta a essência biológica do organismo (Goldstein-

1951:373). Este é um critério arbitrário e que violenta o ser. 

Goldstein prefere apontar a hereditariedade corno fenô 

meno influente na totalidade do organismo. Do mesmo modo, a 

compreensão dos fatores anômalos só chegará a adquirir clareza 

quando encarados da mesma maneira. 

Outro problema merece consideração especial - que ti-

po de relação entretem a vida e o espírito -? (Goldstein-195l: 

374). Será a vida a contraposição do espírito, .este o inverso 

daquela, serão complementares, ou fazem parte de urna mesma es-

sência? Conforme Goldstein, acreditar que os dois sao antagô-

nicos é urna crença muito antiga. Se para Scheler (Goldstein-

1951:375) a vida constitui-se num "impulso cego" que deve ser 

cumprido pelo organismo e que nenhuma idéia ao nível espiri-

tual possa dominá-la, para Goldstein as coisas não se passam 

deste modo. Primeiro porque a vida e o espíri to não são antagô-

nicos, segundo porque a vida não se resume a um manancial de 

instintos previamente estabelecido, isto remeteria a um mundo 

anteriormente determinado. Goldstein (195l:376) concorda com 

Alverdes e Buitendijk quando afirmam que "0 mundo não ê. dado, 

ab.601utame.nte., ê. a paJttiJt do .6e.Jt animai que. e.le. na.6c.e.". E em 

terceiro lugar, somente uma perspectiva analítica poderia iso-

lar vida e espírito. são mais propriamente a expressão de uma 

mesma natureza. Não há sentido em falar de urna moeda se num 

corte longitudinal proceder-se ao isolamento de cara e coroa, 

do mesmo modo, não se pode separar vida e espírito. Se estesfenª 

menos surgem freqüentemente de maneira parcial no ser é porque 
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raros sao os momentos em que este ser se apresenta como "um", 

corno "centrado" em si mesmo (Goldstein - 1951:377). Porém, 

apenas a partir deste "um" se pode compreender as partes. Nas 

condições artificiais, nos estados de choque, em situações ca

tastróficas, a unidade se desfaz. A parcialidade nunca faz paE 

te da essência primeira do animal. Se vida e espírito apresen-

tam "sentidos" diferentes, isto n~o os faz separados na ori-

gemo 

"Ne4te ea4o, o e4pl~ito vi4a eon4titui~ 6o~ma4 po~ a 
tividade indi~eta e a vida t~abalha e age po~ ativi~ 
dade di~eta". (Gold4 tein - 1951: 379 ) 

Há o ato imediato procedente da vida e o ato mediato represen-

tativo procedente do espírito. A objetividade da aç~o do ho-

mem sobre o mundo se estabelece com a "criaç~o de formas" - es 

te é o salto necessário para que o homem esteja em conformida 

de com o me'io e possa trabalhar nele ordenadamente. O homem, 

ao utilizar as formas simbólicas, longe de se afastar do mundo 

real, ao contrário, esta é a única maneira do ser colocar-se 

frente ao meio que o rodeia. 

~ através do nível das idéias que os fenômenos apare-

cem com clareza. Assim, a vida em seu inverso cumpre a finali-

dade de sua existência, desenvolver sua natureza, criar e cri-

ar-se em harmonia com o todo que está a seu redor. O espírito 

não contradiz a vida, antes de tudo e por princípio, ele con-

tradiz a si mesmo (Goldstein 1951:380). Ao dizer "n~o", o es 

pírito o diz a ele próprio. 

A tens~o do organismo o leva a encarar o mundo dentro 

dos limites de suas possibilidades, obedecendo aos graus de 

liberdade que lhes s~o inerentes. Se a vida é impedida em sua 
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ação direta de realizar sua essência, sobrevem a ordem do esp! 

rito ao nível da representação transformando os limites para 

que a pulsão primordial - atualização de si - desabroche sem 

entraves. Quando o espírito diz "não", é quando procura guiar 

o organismo para o comportamento o mais ordenado possível. Di-

zer "não" 
~ 

e o mesmo que estar a cata do adequado entre o orga-

nismo e o meio. O espírito diz "não" para dizer "sim" ao vi-

vo, ao positivo. Sem a capacidade de negar, aparece a catás-

trofe, a desordem, a desarmonia, com ela, a irrealização do org~ 

nismo. Estar no campo objetivo significa compreender vida e es 

pirito, isto mesmo, prender os dois conjuntamente no mesmo pl~ 

no. 

A possibilidade de trazer nova luz à Biologia como é 

o propósito de Goldstein em toda sua obra fica assim mais com-

pleta. Par~ ele, à "totalidade individual" (Goldstein - 1951: 

384), particularmente no homem, pertence o espírito, o psíqui-

co e o corporal. ~ a isto que se chama vivo, é na interação 

desses três fenômenos que o vivo se manifesta. Mantendo rela 

çao direta ou indireta, sao todos indispensáveis para que o 

ser surja como normal e cumpra a natureza de sua essência. são 

os acontecimentos espirituais e todas as modificações que eles 

acarretam que conferem ao homem uma mudança qualitativa em seu 

modo de vida. 

Conforme Goldstein (Goldstein - 1951:385), os objeti-

vos da pesquisa por ele empreendida procura entender em prime! 

ro plano, como ao nível particular se mostram as interações 

entre o espírito, o físico e o corporal. Se ele fala em fenô-

menos humanos não é para fundar uma nova Antropologia, mas mui 
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to pelo contrário, corno tarefa de base, entender o que se re-

fere à constituição do organismo vivo. ~ apenas a visão de to

talidade de expressão que interessa ao autor. Aquilo que irá 

determinar a essência biológica tanto do homem corno do animal. 

Não se trata de elaborar diferenças de grau entre os diversos 

seres. Trata-se de deliberar a significação comum que preval~ 

ce. Disse Goethe: 

"No e-6p1.lLito humano a-6-6im c.omo no UniVeILI.JO, nada e-6-
tã no alto nem no baixo; tudo lLec.lama igualmente um 
c.entlLo c.omum que mani6e-6ta uma mi-6telLio-6a plLe-6ença 
glLaça-6 a halLmonio-6a lLelação de toda-6 al.J palLte-6 c.om 
e-6te c.entlLo" (Gold-6tein - 1951: 387). 

Ao se hierarquizar a multiplicidade de seres vivos, 

o que ocorre com freqüência, deve-se estar atento para que nao 

se promova somente a uma classificação descritiva. A hierar-

quia dos seres e das funções deverá ser encarada a partir do 

momento e da situação em que se encontra o ser e de acordo com 

-a relação que este mantem com a totalidade de seu meio ambien-

te. Assim também, hierarquiz~r os muitos aspectos de um homem 

em particular ou do homem enquanto espécie, significa colocá-

-10 frente a frente com urna situação. Deste modo, se o momen

to exige uma ação onde o sistema nervoso predomine, suas fun

ções aparecerão corno superiores. Se em outro momento a situa-

ção exige funções vegetativas, estas serão as superiores. Tudo 

isto porque, para cumprir sua natureza, o organismo deverá re~ 

lizar as tarefas que lhe são necessárias dentro de um espaço 

e de um tempo determinados (Goldstein - 1951:387). Urna hierar-

quização corno comumente se entende, isto é, certas categorias 

rígidas que decrescem de um nível superior a um nível inferior 

de funções, apenas aparecem em condições anormais, em caso de 
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lesões, em doenças, enfim, quando o organismo está reduzido em 

- -seus graus de liberdade, impedido de executar as açoes que sao 

propícias a sua essência. 

o fato de desacreditar numa hierarquização rígida nao 

significa a falta de comprovação em relações específicas. Por 

exemplo, Goldstein (1951:392) observa que os movimentos de fIe 

xão e adução estão estreitamente ligados a ações voluntárias, 

estando mais de acordo com a natureza do organismo, ao eu, e a 

personalidade global. Tais movimentos favorecem a distinção en 

tre o eu e o mundo. Enquanto que os movimentos de extensão e 

abdução correlacionam-se com atos de caráter involuntário, a

cham-se em detrimento para a essência do organismo. Eles nao 

permitem ao eu perceber-se como unidade separada do mundo. Es-

tes dois tipos de movimento formam modos distintos do organis-

mo reagir ~os estímulos do meio. A diferenciação desses movi-

mentos acha-se mais pronunciada nos homens que nos animais. No 

organismo normal as funções estão todas funcionando em relação 

ao centro do ser. Situações surgem em que determinada função 

aparece como figura. Mudando esta situação outra função assume 

o caráter de figura e o resto passa ao fundo. Sempre as fun-

ções do organismo devem ser observadas abedecendo as necessi-

dades de natureza do mesmo (Goldstein - 1951:397). 

Goldstein (1951:398) relata a possibilidade de estabe 

lecer três modos de ação mais predominantes no homem. Ao "pro-

tótipo" do pensador o comportamento - figura é o "consciente", 

objetivo. Ao "protótipo" do poeta a dominância fica a cargo de 

comportamentos "não-conscientes". Ao "protótipo" do homem de 

ação os comportamentos precisam estar atentos à totalidade de 

seu meio. A cada comportamento-figura, no mesmo processo, en-
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contram-se os comportamentos que fazem parte do fundo. E qual-

quer exacerbação, isto é, se o comportamento "consciente" no 

caso do pensador torna-se exagerado, é sinal de algum trans-

torno no organismo. O mesmo é verdade para os outros dois ti-

pOSo 

Finalmente, a hierarquia da qual fala Goldstein (1951: 

399) é a seguinte: os seres superiores são aqueles que atuam 

conforme sua natureza particular, desenvolvendo-a em respeito 

com o fundamento de liberdade que lhe é inerente. Os seres in-

feriores são aqueles que impedidos por uma ou por outra razao 

estão mecanizados. Tem a liberdade cortada, desprovida de for-

ça para individualizarem-se. Todavia, o esclarecimento de urna 

escala hierárquica só é possível com o saber preciso dos crité 

rios essenciais que cada organismo traça para si. 

Sobre o problema da filogênese e da ontogênese que não 

é menos difícil que os já citados, Goldstein (1951:402) acredi 

ta que a apreensão de corno se dá a evolução filo e ontogenét,!, 

ca, só fica clara na medida em que se procede à análise de ca-

da ser determinando em que situação esta análise ocorre e rela 

cionando os fenômenos à totalidade do organismo. ~ através dos 

erros e dos sucessos do organismo, de seus desvios que se pode 

chegar a compreender sua essência e num movimento contrário, 

entendendo a totalidade do mundo vivo, pode-se verificar as fa 

lhas e os acertos de um organismo particular. 

Já foi dito que o espírito diz não. Compreendeu-se o 
I 

que se designou aqui como o segundo axioma de Goldstein. Se 

ele diz não é no sentido de promover sua libertação, se ele diz 

não é realçando tudo aquilo que há de positivo na vida. A pal~ 
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vra nao, nega o negativo. Vai de encontro aos entraves. Ao di

zer nao, o espírito ultrapassa a si mesmo. A vida só é enquan

to positividade. Encontrou-se o terceiro axioma. Seguindo a 

metodologia do autor, seus axiomas também mantêm relações rec! 

procas e se remetem à mesma finalidade - o conhecimento bioló

gico do organismo vivo -

Foi declarado no capítulo anterior, que Goldstein re

corre à Psicologia da Forma, mas também declarou-se que sua p~ 

sição não é filha daquela e nem é dela uma simples aplicação 

(Goldstein - 1951: 404). Alguns pontos o autor retira da Gestalt. 

Para elaborar o conhecimento biológico que pretende, a Psico

logia pode ser vista como um setor particular deste conhecime~ 

to, no entanto, não pode nunca ser seu ponto de partida. O co

nhecimento biológico nasce de fatos. ~ preciso marcar algumas 

diferenças entre a Gestalt e a teoria do organismo como tota

lidade. Segundo Goldstein (1951:405) a forma é sempre o todo do 

organismo, enquanto que para os gestaltistas, as formas visuais 

constituem uma totalidade, as formas auditivas outra e etc. 

Se os gestaltistas encaram as "boas formas" como org,5! 

nização do campo que acontecem com certa regularidade, ou se

ja, tende-se para a forma a melhor possível, vinda esta do meio 

a impregar o indivíduo, vinda portanto de fora, hipótese que o 

próprio Kôhler (Goldstein - 1951:406) havia posto em dúvida, 

para Goldstein, a forma provém muito mais das condições de ar

ticulação interna do organismo. Por outro lado, desde Werthei

mer, os gestaltistas consideram as formas do mundo previamente 

dadas o que nao ocorre no pensamento de Goldstein - há algo a

lém nas formas, algo que transcende a uma determinação prévia. 
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o que delimita uma boa forma é a relação entre o or-

ganismo e o mundo, a relação que permite que o organismo sirva 

a sua essência mesma. As boas formas portanto não sao dadas, 

mas antes, imbrincam-se no cerne das necessidades do organis-

mo. Sendo a forma uma relação, ela remete tanto ao organismo 

como ao mundo. Não seria exagerado dizer que ela propriamente 

cria tanto o organismo como o mundo. 

Por exemplo, mostrando certo equívoco em considerar o 

organismo partindo de dados, Goldstein (1951:408) apresenta 

as figuras ambíguas de Rubin, onde a ambiguidade é prévia e 

faz parte do bom descernimento do "observador" percebê-las. 

Contrariamente, Goldstein acredita que as boas formas dependem 

tanto de modificações sofridas na estrutura do organismo como 

em modificações aparecidas pelos estímulos do meio. Ele encara 

o processo: Para ele, as formas pré-estabelecidas ocorrem em 

situações artificiais, quando o organismo tem uma de suas par-

tes isoladas do todo. 

Kôhler (Goldstein - 1951:409) determina que as melho-

res formas são aquelas que permanecem de certa maneira const~ 

teso Em Goldstein, a constância e a auto-regulação partem de 

critérios ditados pela natureza do organismo e desenvolvidos 

nos choques destes com o meio que o rodeia. O que ocorre é a 

"a.uto-oJtga.niza.ç.ão do c.a.mpo engloba.ndo a. tota.lida.de do 
oJtga.n-<..6mo numa. .6-<.lua.ç.a.o de exc.-<.la.ç.a.o da.da." (Gold6tun 
- 1951:410). 

A constância por exemplo, assim como a tendência ao fechamen-

to não provêm de uma imagem visual como queriam os gesta1tis-

tas (Goldstein - 1951:411) mas sim da própria essência do org~ 

nismo. Entretanto, as leis que a Gesta1 t descobre - especifi-
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camente a da pregnância e a de figura-fundo - parecem enqua

drar-se à realidade dos fatos. ~ junto a teoria do organismo 

como totalidade que o voltar-se para as "boas formas" encontra 

clareza. Procurar boas formas é andar a cata de comportamentos 

preferidos e ordenados. ~ a procura do melhor encaixe entre o 

organismo e o mundo. Isto é, fazer o melhor com o menor esfor

ço - a "simplicidade" (Goldstein - 1951:412). 

Falar em Gestalt é falar em isomorfismo, em transpo

sição, é falar em correlação entre as formas física, e psíqu! 

ca. As formas físicas, dependem para Kõhler (Goldstein - 1951: 

416) de dois pontos: as forças do processo são dinâmicas; as 

condições são constantes, apesar das críticas em relação a 

uma dessas condições que é a topografia feitas por Driesch 

(Goldstein - 1951:415). Mas se Kõhler marca estas caracterís

ticas mais 'ou menos rígidas ao funcionamento dos sistemas físi 

cos', Goldstein e a própria crítica de Driesch querem apontar 

que as transformações ocorridas nas formas físicas e psíquicas 

estão condicionadas ao que faz parte da natureza do processo. 

Goldstein (1951:419) concorda que mais importante do que a to

pografia que é uma limitação para o desenvolvimento do organis 

mo, existem a "labilidade" e a dinâmica na realização da essên 

cia do mesmo para atingir os comportamentos ordenados. Em si

tuações artificiais, é provável que limites topográficos ajam 

arbitrariamente. A não ser que se considere a topografia como 

não pré-determinada, ou seja, que se lhe dê o caráter também 

dinâmico, só assim ela pode entrar como fator importante no es 

tudo do organismo enquanto um todo. Enfim, o que representa a 

topografia é a compreensão da forma como 



"uma totalidade que tem uma e~t~utu~a 
lhe pe~teytc.eytdo po~ nec.e~~idade. iyt:te~yta" 
- 1951:421J. 

dete.~minada 
(Gold~teiyt 
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De acordo com Goldstein (1951:422) somente a concep-

çao que ele apresenta é apta ao conhecimento biológico do org~ 

nismo, do que lhe é constante e o que nele permanece fixo. As 

concepções de Kôhler no que se refere ao modo como ele encara 

a topografia é ineficaz. Obviamente, Goldstein concorda que o 

organismo é uma unidade menor dentro de uma unidade maior - o 

mundo -. Mas ele só é unidade enquanto se reconhece como tal. 

Enquanto, obedecendo sua natureza e capaz de separar-se do mun 

do e enfrentar o dia a dia que os estímulos lhe impõem. Tem o 

organismo por tarefa, desvencilhar-se daquilo que o transtor

na e criar-se, ao mesmo tempo que constrói o mundo. 

Al~ palavras serão necessárias agora em referên-

cia à linguagem - conceito de primeira ordem - e à estrutura 

de Personalidade - objetivo básico deste trabalho. Abrir-se-á 

portanto, com estes temas um outro capítulo. 
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CAP!TULO 111 

A LINGUAGEM E A PERSONALIDADE 

"Eu .6ou um .6e.Jl. pJtiviiegiado pOJtque .6ou a unic.a 
mundo. Eu .6ou enoveiada de eu". 

no 

"EJta a pJtimeiJta vez que eu eJta una. Una e gJtata. Eu 
me pO.6.6 uI.a. O e.6 pI.JtJ..to pO.6.6 uJ..a o c.oJtpo, o c.oJtpo iate
Java ao e.6plJtito". 
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Goldstein (1971:178) retira dos ensinamento de Von 

Humboldt, Cassirer e da psicopatologia da afasia, a conclusão 

de que nomear objetos é algo mais que uma ligação exterior entre u

ma palavra e o objeto que está sendo nomeado. A linguagem funcio-

na no ser humano como uma função categorial na formação do mun 

do. A atitude abstrata ou categorial fornece ao homem a capac! 

dade de transitar dentro de uma faixa larga de possibilidades 

em sua orientação e construção do mundo. Diferindo os povos di 

tos civilizados dos ditos primitivos, tal diferença nao se a-

cha sobre a atitude categorial, mas sim no modo de trabalhar 

com esta função. 

No estudo de pacientes afásicos, Goldstein (1971:65) 

observa que deficiências na atitude abstrata levam a aI terações 

bem marcadas ao nível da linguagem. Os afásicos amnésicos apr~ 

sentam um tipo de estruturação que permite ver o funcionamento 

da natureza do organismo neste estado, e transpô-lo para o or-

ganismo normal. Neles há mal emprego de verbos e substantivos, 

- -nao sao capazes de dizer os nomes dos objetos, a linguagem es-

pontânea se acha obstruída. Expressam-se em demasia através 
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da movimentação, usam ã miúde "circunlocuções". Orientam-se por 

aspectos particulares dos objetos. Por exemplo (Goldstein-

1971:67): ao agruparem urna série de objetos, podem fazê-lo pe

lo brilho que os mesmos apresentam, mas esta atitude não é con 

tI nua e passam a agrupar a mesma série em vista de outro atri

buto, a maciez, a temperatura, etc. Também, se lhes for pedido 

que continuem o agrupamento pelo atributo brilho ou outro qual 

quer pelo qual tenham iniciado a tarefa, são incapazes de fazê 

-lo. são portadores de transtornos em todas as suas atividades. 

são regidos pela articulação concreta do mundo. Trabalham ape

nas com aquilo que tem ligação direta com a realidade que vi

vem no momento, eles são impressionados pelos estímulos de fo

ra de modo bastante vulnerável. 

Â atitude abstrata corresponde a linguagem abstrata 

ou categorial, ã atitude concreta corresponde a linguagem con

creta (Goldstein - 1971:69). Sob o domínio da atitude abstrata 

faz-se uso da linguagem categorial, nomea-se os objetos de a

cordo com a generalidade, há apreensão e uso adequado de con

ceitos. Sob o domínio da atitude concreta, faz-se uso da lin

guagem de palavras "individuais", o que se denomina são atribu 

tos de objetos, partes, particularidades. Há supremacia da a

çao sobre o pensamento e a impossibilidade de passar volunta

riamente e sem atropelos de urna tarefa para outra. De qualquer 

forma, a atuação do indivIduo está muito mais atenta às situa

ções "reais", ou seja, um doente afásico é capaz de perceber 

fenômenos na realidade que passam desapercebidos a uma pessoa nor

mal, por serem considerados sem importância. A falha se encontra 

na simbolização dos objetos, no caráter simbólico do qual as pal~ 
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vras sao revestidas, em extensão, na falta de simbolização do 

mundo. Para uma pessoa normal, uma mesma palavra pode ter dif~ 

rentes significados de acordo com o contexto em que sao apre

sentadas. Para um afásico isto não ocorre. Cada palavra tem uma 

vinculação estreita a uma situação e muda completamente se a 

situação também muda. Para ele, "a-6 palavJta-6 peJtdeJtam o -6-tgl1-t-

6-tcado" (Gold-6le-t11 - 1971:73). Se a simbolização é a própria 

criação do mundo e do indivíduo, a linguagem simbólica situa

-se como um dos fundamentos da essência do homem na medida em 

que é diretamente relacionada à atitude abstrata. 

Na afasia verifica-se que os pacientes mantêm o uso 

da palavra, simplesmente, este uso dá-se apenas no plano da re~ 

lidade imediata. Longe de compreenderem o significado das pal~ 

vras que falam, estes pacientes conectam uma palavra a um obj~ 

to de modo 'superficial, sem nenhum entendimento da relação in

terior entre uma e o outro (Goldstein - 1971:74). Quanto aos 

chamados "automatismos" (Goldstein - 1971:75), considerados os 

instrumentos da linguagem, só podem ser adquiridos mediante o 

aval da atitude abstrata e se esta falha, a utilização des

ses instrumentos pelo organismo lesado só é feita se o mesmo 

se achar sempre em contato com situações que permitem utili-

zá-los. Também é preciso que antes da lesão, tais automatis-

mos tenham sido adquiridos pelo indivíduo normal. Os instrumen 

tos servem para a manutenção de uma tarefa anteriormente a

prendida, posto que sem a atitude abstrata surge a impossibil! 

dade de criação, de simbolizar o mundo. Servem mesmo, em orga

nismos com lesão, para a manutenção da vida. 

A linguagem é o veículo mais elevado através do qual 
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o indivíduo entra em relação com o meio a sua volta, além de 

realizar-se. 

Goldstein (1950:28) informa que mais do que os auto

matismos instrumentais: sons, palavras, seriações de palavras, 

frases, adKw-se vinculados à linguagem concreta, o comportame~ 

to do tipo concreto e as ditas "expressões emotivas". Estas Ú.! 

timas, por sua vez, interferirão de modo diferente que a lin

guagem nao emotiva na personalidade. Em contrapartida, a lin

guagem abstrata é parte integrante da atitude categorial: de

pendente da vontade, do esquema racional e das proposiçõe~ Mes 

mo se lesados apenas os instrumentos de linguagem, a lingua

gem abstrata pode sofrer alterações (Goldstein - 1950:8). Para 

Goldstein (1950:29) na linguagem do dia a dia os dois tipos a

parecem conjugados. A linguagem (Goldstein - 1950:32) pode vir 

seguida de ."imagens", havendo no modo de funcionamento da mes

ma, diferenças individuais. Tal acompanhamento da linguagem p~ 

la imagem não é de caráter fundamental para a primeira. No en

tanto, ao surgir alguma dificuldade o indivíduo pode lançar 

mão do uso da imagem de maneira voluntária ou involuntária. 

Em lesões cerebrais, quanto mais diferenciada é uma 

função mais cedo ela é perdida, as funções de menor complexi

dade permanecem durante um tempo maior e podem mesmo serem 

conservadas. O autor acredita, que problemas patológicos agem 

na "desdiferenciação" da linguagem e demarca a importância dos 

estudos sobre a linguagem, em Psicologia, em Filosofia, em Lin 

guística e no Desenvolvimento Infantil. Em relação à Psicolo

gia, Goldstein (1950:33) relata que as contribuições têm sido 

nulas com duas grandes exceções: Stern e Piaget em seus traba-
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lhos sobre a infância. Quanto a Gestalt, Goldstein fica estar-

recido ao ver quão poucos achados esta teoria trouxe ã com-

preensão dos fenômenos da linguagem, tirando Wertheimer e 

Poetzl nada mais foi feito. Ao contrário, a Filosofia da Lin-

guagem e a Lingúística tem contribuído mais ã miúde, conside-

rando como fator básico a compreensão, e partindo do princípio 

que na linguagem (Goldstein - 1950:36) 

"c.a.da. ~nômeno pode .6 e't compJz.eendido .6 omente tJ0Jr. .6 ua. 
1Jo.6iç ã.o dentlLo do Ai .6j;ema." . 

Goldstein vê a importância dos estudos sobre o desen-

volvimento infantil para o esclarecimento dos fenômenos de lin 

guagem, na medida em que na observação do desenvolvimento da 

personalidade global da criança, conjuntamente se dá o desen

rolar da linguagem que se processa pela aquisição de sons mais 

simples aos mais complexos, apresentando uma graduação de difi 

culdade. Em primeiro lugar, a criança adquire os sons que me-

nos energia gastam em sua aquisição. 

De acordo com Goldstein (1952:265), há quatro modos 

para o uso da linguagem que estão ligados a quatro funções ce-

rebrais diferentes: 

1 - a linguagem representativa - aquela que primeiro se
rá desativada em caso de lesão - é a que Jackson cha 
ma de linguagem "intelectual". Faz parte da área vo
luntária. Requer quando executada, maior concentra
ção das funções cerebrais; 

2 - a linguagem que no organismo lesado melhor se 
tém - a expressiva ou "emocional" de Jackson; 

man-

3 - a linguagem que se expressa através da memória moto
ra ou sensorial, a linguagem interiorizada, etc 
"O saber verbal" - o que depende dele aparece via ato 
voluntário. Provavelmente está relacionado a locali
zação cerebral que corresponde a área da linguagem 
propriamente dita; 



4 - e final~ente, a linguagem comum, onde se acham mis
turados todos os outros três tipos. O modo como se 
dá a linguagem em situações concretas. 
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O conhecimento dos distúrbios afásicos, sdbraocXb aque-

le da afasia motriz, só alcançará êxito quando as expressoes 

verbalizadas de tais doentes forem compreendidas dentro de um 

dos quatro tipos acima citados. 

Conjuntamente com os transtornos no setor da lingua-

gem, a afasia problematiza outros setores que vão desde o hu-

mor da pessoa, sua orientação espacial e sua vivência tempo-

ral, vivência esta que como já se viu faz parte integrante da 

individualidade. Dir-se-á com segurança que alterações no cam

po da linguagem que vêm em conseqüência de dificuldades na ati 

tude abstrata, transtornam porpriamente, a maneira do indiví-

duo se relacionar com o mundo. 

A afasia e uma denominação geral, mas sabe-se que ela 

se apresenta de modos vários conforme sua natureza. Assim tem-

-se (Goldstein - 1950:155): - quanto a modificações nos instru 

mentos da linguagem em sua parte expressiva - afasia motriz -: 

em sua parte perceptiva - afasia sensorial -. Lesões corticais 

obstruem a parte expressiva da linguagem gerando: disartria, ~ 

fasia motriz periférica ou afasia pura, afasia motriz central. 

Modificações outras na linguagem por disfunções mentais nao 

verbais podem ser devidas à alteração na atitude abstrata e p~ 

la alteração da "função básica" do cérebro. Lesões corticais 

também lesam a área perceptiva ocasionando: surdeza cortical, 

surdeza cortical aos ruídos e a música, afasia sensorial peri-

férica, afasia sensorial central. Outros tipos de transtornos 

na área da linguagem ainda são possIveis. Não é objetivo deste 
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trabalho analisá-los um a um, apenas foram citados para que se 

saiba o quão importante é esta função, a da linguagem, à com-

preensão da natureza do organismo humano. Trata-se de conside-

rar que quando a linguagem se expressa desintegradarnente, ex-

pressa um abalo no organismo todo, um choque em sua existên-

cia. Se os doentes não têm perdido a palavra, têm perdido a po~ 

sibilidade de transitar voluntariamente de urna figura do pro-

cesso para outra e mesmo perdido a capacidade de distinguir e~ 

tre a figura e o fundo de um processo. Tudo isto, pelo funcio-

namento desordenado e até mesmo nulo da atitude abstrata. 

Descreveu-se até agora sobre a parte mais externa do 

processo de linguagem. Goldstein (1952:272) mostrará outra -

o interior -, que se adere mais especificamente sobre os aspe~ 

tos psicológicos da linguagem. ~ importante notar que interno 

e externo n~o aparecem de forma isolada, ambos constituem um 

mesmo e único conjunto. 

K. Vossler (Tufano - 1978:7) diz: 

"Com a. óOJtma. que. óa.ta.mo.6 .6uc.e.de. qua..6e. o me..6mo que. c.om 
a. óOJtma. que. ve..6timo.6. A vida. pJt~tic.a. no.6 irnp~e. o mode. 
to, rna..6 no.6.6O gO.6to de.c.ide. o C.OJtte. e. a. C.OIt". 

g isto. Se a geração da linguagem condiciona-se a normas e re-

gras "semânticas" externas à pessoa, o modo de cada um expri-

mir-se frente ao mundo é próprio e particular. A linguagem in-

terior passa a ser o estilo que cada organismo utiliza na apr~ 

sentação de seu personagem no teatro da vida. Este personagem 

é sua individualidade. Esta linguagem torna lugar numa experiê~ 

cia do organismo centrado em si mesmo. Goldstein nao se furta 

em reconhecer a insuficiência do que conseguiu explicar até então 

a respeito da linguagem interior, mas sabe situá-la no campo 
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de pesquisa e demarcar sua importância. Quando menos, chega e

le a demonstrar ~ue a linguagem interior mantém relações com o 

sentido e a significação das palavras. 

são fatores de relevância, que importam nos transtor

nos da linguagem aqueles surgidos pela "alte~ação p~~má~~a da 

at~tude ~ntele~tual global" (Gold~te~n - 1952=280). Neste ca

so, a modificação da linguagem traduz uma mudança na totalida

de da personalidade do indivíduo. Modernamente, os estudos da 

afasia amnésica, procuram nas atitudes verbais ou nao verbais 

a relação com uma transformação na personalidade. Na afasia am 

nésica o doente está impedido de dar nomes a objetos concretos 

ou abstratos. Com freqüência, em vez de nomeá-lOS, os doentes 

definem para que eles servem. Não é que tenham perdido o conhe 

cimento dos nomes dos objetos, mas estão impossibilitados de 

designar a'que categoria pertencem. Todo reconhecimento de ob

jetos pelos doentes é feito mediante uma situação concreta e 

são impressionados por uma particularidade dos mesmos. Não age, 

nestes termos, a compreensão da totalidade dos objetos que só 

pode ser alcançada com o comprometimento da atitude abstrata. 

Chega-se com Goldstein (1952:285) e Gelb, que faz parte de uma 

atitude fundamental a atitude abstrata em relação ao mundo e 

em relação ao uso de palavras na nomeaçao de conceitos. Esta, 

a atitude simbólica básica na construção do mundo. 

Mais que uma ferramenta no contato do indivíduo consi 

go mesmo e com os outros, a linguagem é uma apresentação do "e~ 

pírito", a mostragem do psicológico, a afirmação da individua

lidade. 

Neste momento, algumas explicações ao nível próprio 
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da Filosofia da Linguagem. O nome eleito é Ernest Cassirer

filósofo de língua alemã -. Esta eleição nao é feita por livre 

arbítrio da autora desta dissertação. Parte das confirmações 

da coerência présente na obra deste filósofo, coerência que ma,!: 

ca seus encontros com Kurt Goldstein. Embora não tenham traba

lhado juntos, é comum que nas obras escritas, um remeta aos en 

sinamentos a que o outro chegou. Fazem uma referência mútua. 

Cassirer (1952:20) apresenta duas posições opostas so 

bre o modo como os seres humanos atuam no universo, suas manei 

ras de manipulação e construção. A primeira, parte do princí

pio de que a realidade é um dado a priori, ao homem cabe ape

nas assimilá-la e dominá-la. A segunda, da qual Cassirer é pro

priamente o defensor e que é também a posição adotada por Kant, , 

diz da "maravilhosa capacidade do homem de dizer não" nas paI! 

vras de Goldstein. Assim sendo, os homens pela ciência, arte, 

religião, mitos e mais de perto a linguagem, são os criadores 

do uni verso. O mundo não vai se refletir no homem. Mui to ao con 

trário, o ser humano provido de liberdade e do domínio do sim

bólico chega ao nível da criação de si mesmo e do universo. A 

linguagem faz parte das funções representativas, função que se 

distancia dos "fatos reais" para representá-los, compreendê

-los. Está na natureza do mundo ser representado, interpreta

do pelo homem. Está na natureza do homem representar, criar a 

cada momento o mundo e os objetos que nele tomam lugar. 

Goldstein não foge a esta regra de pensamento. Em suas 

críticas à Gestalt, viu-se bem que uma delas está no cerne da 

consideração desta teoria, na crença de que as formas aparecem 

como 11 dadas" . 
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Como as artes plásticas (Cassirer - 1952:21), a lin-

guagem executa a construção do espaço. Ela não apenas dá nome 

aos objetos ao acaso, mas este nomear constitui a elaboração 

representativa do objeto. 

Na interpretação de Cassirer (1952:22) estudar os fun 

damentos da linguagem como arquiteta do mundo é tarefa também 

da Psicologia. No entanto, esta pouco tem contribuído neste a~ 

sunto, especificamente, ela se desviou desta questão básica. 

Mesmo aqueles que tentaram trabalhar sobre a linguagem, segui-

raro por outros caminhos como Wundt por exemplo. Críticas como 

esta, Goldstein fez também à Psicologia e principelmante à Psi 

cologia da Forma, como foi visto no capítulo anterior. 

o problema central que Cassirer coloca à Psicologia 

é o de conhecer a natureza do processo de linguagem. Segundo 

ele, tal apreensão só é possível de forma indireta e isto im-

porta ao saber psicológico, na medida em que sendo o homem um 

ser simbólico, ele é mais propriamente um ser simbõlico-lin-

guístico. Todas as funções do homem, sobremodo as mais eleva-

das, estão com a linguagem envolvidas. 

A "representação objetiva" (Cassirer - 1952: 23) do mun 

do é bem um dos produtos a que a linguagem permite em seu pro

cesso formador. Cassirer dirá sobre a linguagem: 

"i pOh ~i um mediadoh na 6ohmaçio do~ objeto~; i, em 
um ~entido, o mediadoh pOh excelência, o in~thumento 
mai~ impohtante e phecio~o paha a conqui~ta e a con~ 
tJtUçio de um vehdadeiho mundo de objeto~". 

Os trabalhos de Von Uexküll (Cassirer - 1952:24) têm mostrado 

como este produto - representação objetiva - é eficaz na dife-

rença entre os mundos animal e humano. O animal se acha pre

so, condicionado, cercado pelas determinações do mundo ex ter-

no. ~ impossível ao animal dar o salto às formas. Em Goldstein 



111. 

estas conclusões se apresentam. Iluminados pelo espírito os 

homens criam. Não se permi tem fechar n' urna redoma que se os pro 

tege, os aniquila na mesma proporção. Se o espaço do animal é 

um espaço de "ação" e "reação" corno diz Von Uexküll, no espaço 

do homem, essencialmente a linguagem tem a função de conver

tê-lo ao espaço de "visão" de edificar formas. 

Stern (Cassirer - 1952:25) observa em suas investiga

çoes que ao descobrir a palavra e consequentemente a possibi

lidade de nomear objetos, a criança se apodera de um dos ins

trumentos mais importantes para o seu desenvolvimento. Parale

lamente, funciona corno o controle da marcha para o progresso 

do corpo. Tal função na criança, nao se instala de pronto. Ela 

surge em "concrescência" entre a palavra e a coisa. O caminho 

é a palavra soltar-se, libertar-se da coisa para poder repre

sentá-la. Ao começar a andar a criança deixa de se limitar a

quilo que está ao seu redor ampliando seus horizontes por ou

tras terras. Ao ter consciência de que cada objeto tem um no

me, nomes que são inesgotáveis, a criança adquire a arma da 

conquista do mundo, da criação deste e de si mesma. Se cada ob 

jeto tem um nome, a criança enquanto objeto também tem um. O 

nome de urna criança é consolidado pouco a pouco n'um ato minu

cioso de exploração. O nome da criança é o eu. Diz-se que a 

"concrescência" tem por objetivo a "6oJtmaç.ão e.t.p-tJI.Ltual de. uma 

unidade." (Cat.t.iJte.Jt - 1952:26). Os objetos são unidades estru

turadas. O eu é unidade. ~ a isto que Goldstein pretende che

gar com a teoria do organismo corno totalidade. 

Se alguns corno Mauthner consideram urna falha da lin

guagem a denominação de várias sensações e objetos com urna mes 
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ma palavra, Cassirer atribui a este fato um caráter primordial 

na medida em que expressa a função sintética da linguagem co-

mo diria Kant. g no lugar da unidade que aparece o múltiplo. 

Cassirer comenta os achados de Goldstein e Gelb no tocante à 

afasia amnésica. Os doentes tentam expressar o mais concreta-

mente possível, por exemplo, as cores. A diversos objetos aos 

quais uma pessoa normal diria: são vermelhos, os doentes darão 

a cada um, um nome de cor específico. A capacidade de síntese 

constitui-se em poder encontrar o que há de comum em suas dife 

rentes manifestações. Esta, o doente a tem perdido. 

Se o homem começa seus contatos com o mundo can expre~ 

soes emotivas, é a linguagem que vai integrá-las ao caráter 

evolutivo. Toda e qualquer expressão humana é mediada pela lin 

guagem. Sem ela, o pensamento não seria possível. A função de 

integração 'e formação d'uma coerência interna pertencem à lin-

guagem. Se ela é a integradora é também aquela que objetiva. 

Aquela que dá ao homem o acesso à consciência. Objetiva sign~ 

fica não estar à margem do mundo e muito menos estar à mercê 

de forças desconhecidas, ou se conhecidas, forças queagem de 

sorganizadamente. Objetivar é não estar sob domínio, é dominar 

não no sentido pejorativo, mas no sentido de um controle que 

permita a criação. A linguagem é dona deste verbo. 

~Ve tal modo, eom a linguagem o homem n~o ~5 adquine 
um novo pod~n 60bne a~ eoi6a~, 60bne a nealidade ob
jetiva, 6enao ,também um novo poden ,~obne ~i me.~mo". 
I C a6 ~ i fLe. n - 1 952 : 29 ) 

Dir-se-ía que nos estados afásicos e neuróticos a 

linguagem perde ou fica com o domínio diminuído. Especificame~ 

te os fenômenos emotivos tomam conta da pessoa. Instalado o es 
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tado de "confusão" o indivíduo encontra-se em "catástrofe". e 
preciso obrar por caminhos que recuperem a integridade do eu. 

Em lesões neurologógicas o trabalho pode ser mais difíCil,pois 

lesões podem ser irreversíveis. Na neurose, pela conscientiza-

ção que a linguagem permite, o distanciamento das emoções que 

é necessário para que se as compreenda deve ser possível. Todo 

problema se reveste n1uma nova fórmula de articulação. 

Dando acesso aos objetos, ela, a linguagem, também 

é o caminho para o outro. Foi visto no capítulo anterior que 

Goldstein, sobre a liberdade, dizia que esta imiscuía-se na li 

berdade do outro, mas que esta intromissão é fundamental. As-

sim também a linguagem é a flecha de alcance para o outro. Se 

na compreensão da liberdade do outro acha-se a liberdade de si 

mesmo, a linguagem ao permitir o "tu" (Cassirer - 1952:30), pe,E 

mite o "eu"- e vice-versa. Ela é a entrada para o reino social, 

reino este que se vem secundariamente ao indivíduo, vem como 

indispensável ao mesmo. A linguagem, este instrumento de ex-

pressão individual, apresenta o indivíduo à comunidade. Mais 

que apresentá-lo, ela o engendra na comunicação e convivência 

social. Ao homem não basta viver, a ele, é necessário convi-

ver. 

Entretanto, a importância da significação da lingua

gem para a consciência não termina aí. Cassirer (1952:32)diz: 

"A linguagem n~o ~5 coope~a na con~t~uç~o do mundo 
do~ objeto~, do mundo da pe~cepç~o e da intuiç~o ob
jetiva, ~en~o que ~ indi~pen~~vel pa~a a con~t~uç~o 
do mUHdo da imaginaç~o pu~a~' 

Assim sendo, a fantasia e os jogos infantis nao sao atos isola 

dos e de natureza outra, são sim, imbrincados com a linguagem. 
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Aquilo que é imaginado, fantasiado, o é através das palavras, 

nao tomadas simplesmente como produto. A imaginação e a fanta

sia participam do processo que leva à palavra - o processo for 

mador linguístico -

A linguagem é algo que cria objetos para relacioná-

-los, melhor dizendo, a partir das relações produzidas 

processo linguístico, surgem os objetos. 

pelo 

Críticas (Cassirer - 1952:36) têm sido feitas. Por 

exemplo: a linguagem ao simbolizar, faz do homem uma presa de 

si mesma e presa do "antropomorfismo". Na verdade a linguagem 

remete o homem ao mundo simbólico. Se este é uma prisão, o é 

sempre de grades transformáveis. Viu-se anteriormente que ao 

animal não é dado pular o muro ao passo que ao homem o outro 

lado do muro é "conquistado". Foi dito com Goldstein que o mun 

do das formas é o mundo das criações infinitas. Ao contrário, 

isto não se parece com uma prisão. E se o for, o homem é deter 

minado a viver prisioneiro de sua liberdade. Se ele é livre p~ 

ra falar, o é para construir. O desenvolver de seu pensamento 

corre no mesmo leito que o da linguagem. Disse Cassirer (1952: 

37): "a idéia ve.m 6alando ... ". 

Cassirer (1972b :124) em "o Problema da Linguagem na 

História", apresenta esta citação de Vossler: 

".6e. a de.6iniç;ã.o ide.ali.6ta la linguagem =: a e.xpne.6.6ão 
e.6pilLituall e. le.gItima e. válida, a hi.6tõlLia da evolu 
ção da linguage.m não pode .6e.1L nada .6enão que a hi.6t~ 
lLia da.6 ROlLma.6 e.6pilLituai.6 de expne.6.6ão e, pOIL eon.6I 
guinte, ,ÜtolLia da alLte no .6entido mai.6 lalLgo do telL 
mo" . -

Porém, esta formulação traz para a linguagem alguns problemas, 

passa-se a vê-la corno apenas mais urna das formas de expressão 
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do homem. Para Cassirer, e o que ele tenta provar é que a lin-

guagem é a expressão originária do espírito. Se ela tem com as 

outras formas: arte, religião, mito, etc •.. , pontos de inter-

secção, isto não faz com que ela perca sua "autonomia" e sua 

função construtora. Ela é independente, tem suas próprias leis, 

obedecendo somente a essas leis. Ela é propriamente um dos fun 

damentos do espírito, o que ,permite ao homem transcender do 

plano sensível à intuição e à representação. A possibilidade 

da representação objetiva sem que a subjetividade seja prete

rida é um ato alcançado pela linguagem. Dir-se-ía que a lingu~ 

gem faz a passagem da natureza ao espírito. Ela os integra e 

constitui mesmo sua origem. Neste mecanismo de junção, ela os 

faz nascer em diferenças. 

. .. De acordo com Cassirer (1972b :94), tanto os empl.rls-

tas corno os recionalistas, pontos de vista psicológicos ou ló-

gicos, a despeito de seus desacordos no que se refere à lin-

guem, apresentam um ponto em comum que é essencial: acreditam 

que a linguagem em seus pressupostos teóricos, em relação ao 

lugar que ocupa no campo do conhecimento, é a principal respo~ 

sável na construção de si mesma. Por outro lado, a linguagem 

nao se atem apenas à representação objetiva, ela está mesmo vin 

culada as expressoes emocionais e à sensibilidade. ~ sua fun-

ção de síntese que possibilita à aventureira viagem do espíri-

to passar das percepções à intuição. O espírito forja sua pró-

pria produção. Ele reveste sobre si mesmo corno disse GJldstein. 

A linguagem permite a condição do 

"homem ent~eve~ b~u6~amente a vehdadei~a unidade de 
6ua natu~eza p~5p~ia, na qual a intuiç~o e o ~on~ei
to, a 6o~ma e o objeto, o ideal e o ~eal, 6~O o~igi
na~iamente uma 65 e me6ma ~o.{.6a" (CaMi~e~-1972b:l02). 
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g sobretudo Von Humboldt (Cassirer - 1972
b

:103) quem 

primeiro se encontra com Cassirer.Humboldt não ficou . .. l.nsensl.-

vel às ações do espírito, nem mesmo acreditou que ele fosse con 

trário à natureza. Mais que atos, o espírito tem criatividade 

poética, ele forja em seu próprio seio o modo de apresentar-se 

ao mundo. Ele á a qualidade diferente do homem. A linguagem 

aparece no meio destes dois pólos, que longe de serem opostos, 

participam de uma única origem: "a l1atu/teza il16-il1ita e a l1a-

tu/teza 6il1ita" (Ca~~i/te/t - 1972 b: 104). Mas este aparecer no 

meio não significa uma ponte de ligação. g antes de tudo a cons 

trução do modo de ver o mundo. ~ o trabalho incessante de dife 

rençar, de dar formas diversas, de transformar em outros aqui-

lo que parecia igual e opaco. 

Como em Goldstein, nao foge de Humboldt e de Cassirer 

(1972
b

:112) a compreensão do caráter "orgânico" da linguagem. 

Uma totalidade em que um significado está estreitamente ligado 

a seu oposto, um sentido aquele que contrariamente se lhe apr~ 

senta, esta é a forma mais elevada do "ser" alcançar de modo 

adequado 'sua expressão. 

A linguagem se acha indissoluvelmente atada ao homem. 

Cassirer (1972
b

:108) diz estar a "ess~ncia da linguagem" no 

cerne do ato espiritual de transformar o "som articulado" apto 

a expressar o pensamento. g no sentido de unidade total e nao 

nas partes advindas através da análise e da abstração que se 

encontram os fenômenos da linguagem. 

3.1. O Espaço, o Tempo, o Número 

Cassirer (1972
b

:127) demarca "um momento da expressa0 
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lingt,Hstica" que é a sensibilidade e "um momento da lingua-

gem: a expressão intuitiva" (Cassirer - 1972
b

:15l). De acordo 

com o autor, a linguagem tem seu início no lugar onde estão pr~ 

sentes as sensações, porém ela não fica jamais aí. As impres

sões sensíveis implicam sempre relações como o espaço e o tem

po. A simultaneidade e a sucessão. Há etapas de maturação da 

língua, no decorrer das quais ela se livra daquilo que é mais "pr,! 

mitivo" e chega à formação propriamente simbólica o que e sua 

finalidade. Essas etapas de maturação constituem um esquema 

abstrato em função da análise, mas de qualquer modo tem sua cor 

respondência concreta. As etapas são: expressa0 mímica, expre~ 

são analógica e expressa0 simbólica (Cassirer - 1972b :14l). Por 

intermédio da criação de formas, ao intuir o "espaço, o tempo 

e o número" (Cassirer - 1972
b

:152), é que a linguagem conse-

gue estender-se a seu ato "lógico" - transpor os fenômenos sen 

síveis em fenômenos representativos. 

A intuição do espaço é o plano de referência que ar-

ticula o lugar da diferença entre o "eu" e o "outro". Esta é 

a condição precisa que permite a objetivação do indivíduo e do 

mundo. No entanto, se a intuição do espaço não é tão simples, 

mui to mais complexa é a intuição do tempo. Cassirer (1972
b

: l73) 

considera que a categoria de tempo surge a posteriori à categ~, 

ria de espaço. Para este, há um referencial "objetivo" - atrás, 

diante, ao lado, etc .•. , enquanto que para o tempo, intuitiva-

mente este referencial não existe. Se na representação espa-

cial os próprios elementos que a constituem organizam uma tot~ 

lidade, ao contrário, na representação temporal os elementos 

são excludentes. Na categoria de espaço, a mesma referência 
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permite que se diga que A está a frente de B que por sua vez 

encontra-se ao lado ou atrás de C. Na categoria de tempo não se 

parte do mesmo ponto para se falar de ontem, hoje, amanhã. A 

capacidade de expressar-se temporalmente é um novo modo de as-

cendência da linguagem. Poder-se-ía dizer, que tempo e espaço 

correm em planos diferentes, sendo o primeiro mais elevado que 

o segundo. Todavia, por outro lado, Cassirer conclui que "mes-

mo na linguagem dos povos mais desenvolvidos", tempo e espaço 

formam urna unidade. Diz ele (Cassirer - 1972
b

:173): 

"i um 6en5meno muito habitual que uma ~o e me~ma pa
lav~a ~i~va pa~a exp~imi~ a~ ~elaçõe~ e~paeiai~ e a~ 
~elaçõe6 tempo~ai~". 

Nas relaç6es espaciais a constatação é objetiva e "externa" ao 

passo que para as relaç6es temporais, o mesmo nao ocorre. ~ 

preciso para estas Gltimas, entender-se a que "sentido" reme-

tem. Trabalhando sobre o espaço, a consciência tem deste um co 

nhecimento imediato, este conhecimento não acontece da mesma 

maneira no que se refere ao tempo. 

Cassirer (1972b :175) demarca três estágios entre a 

passagem do "sentido de temporalidade ao conceito de tempo" : 

19 - "a eon~eiineia i exelu~ivamente dominada pela opo~i
ção do "atual" e do "inatual"; 

29 - "alguma~ 6o~ma~ tempo~ai~ 6e 6epa~am, alguma~ ~e~ao 
aeabada6 e du~adou~a~, out~a~ ~e~ão inaeabada~ e mo
men.tânea6"; 

3<' - "6o~ma-6 e o "eoneeito de o~dem ab~ t~ata", ~ u~gindo 
eom nitidez o~ di6e~ente~ momento~ da tempo~alidade 
no movimento ~eeIp~oeo de ~ua~ limitaçõe~ ou opo~i
çõe~" . 

Se para o espaço o nome e o seu lugar de determina

çao, o tempo terá corno determinante, o verbo o que significa 
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"ação" e "mudança", uma categoria que faz parte de um proces-

so dinâmico. 

Acha-se em sociedades ditas primitivas e nas crianças 

um tipo de articulação proeminentemente sobre a categoria do 

espaço. A consciência do tempo é mais trabalhosa. Ao espírito 

é necessário saltar às significações. Tornar-se consciente do 

tempo está além dos dados imediatos, é possível no ato da "atua 

lização" da consciência. 

"Ela n~o junta mai~ o conjunto do tempo como um toda 
~ub~tancial a pa~ti~ do~ in~tante~ ~ingula~e~; o tem 
po ê tomada ao cont~á~io como um todo dinâmico e óun 
cional. Como a unidade da~ ~elaç~e~ e a unidade dar 
eóeito~". (Ca~~i~e~ - 1972 b: 180) 

Assim, conforme Cassirer, o que unifica o tempo é o indivíduo 

e o sentido da ação numa relação de reciprocidade. Se o indiví 

duo atua, o verbo também. ~ no interrrelacionamento da pessoa 

e do verbo que se dá a representação do tempo. 

Outra vertente (Cassirer - 1972b :185) que importa pa

ra a linguagem e a categoria de número. Este conceito é o lu-

gar da abstração onde o espírito se vê envolvido em puras rela 

çoes. Tal conceito é formado a partir de oposições entre o múl 

tiplo e o um, divisão e ligação, diferença e identidade. 

Os conceitos de tempo, espaço e número, sao estes, os 

constituintes da intuição objetiva da linguagem. Não conjunta

mente com esta e interagindo com ela existe a intuição subje-

tiva - o conceito de eu (Cassirer - 1972
b

:2l2). O aparecimen

to do significado deste pronome na vida do indivíduo é vincula 

do ao aparecimento do significado do corpo. O eu e o corpo fOE 

mam mesmo, pelo menos a princípio, uma unidade indiferenciada. 
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o eu ao surgir traz em si o surgimento do tu e do ele. são os 

agentes verbais, os que acionam a açao. Logo de início, o eu 

contradi~ o real objetivo, "ele de~eja, ele exige, ele duvida, 

ele inte~~oga" (Ca~~i~e~ - 1972 b:221). Tal contradição signif! 

ca mesmo a ação do indivíduo sobre o objeto. A contradição não 

é maléfica, mostra mesmo a unidade que aparece entre a subje

tividade da existência do indivíduo e a subjetividade da ação. 

O que é expresso n'um ato é esta unidade. Por outro lado, o 

próprio eu, contrariamente ao que ocorre com a realidade obje-

tiva, ele ji é uma "unidade pura". O eu é idêntico a si 

mo. Antes de na açao formar uma unidade com o objeto 

mes-

ele é 

~ em puro estado de identidade. Dependendo do grau de perten

cimento entre o eu e os objetos, a unidade torna-se mais e mais 

diferenciada. g tarefa da linguagem fazer a mediação entre o 

que pertence e o que não pertence ao eu. Exemplificando: po

der-se-ía dizer que a casa de A em relação aos olhos de A lhe 

pertence menos. Os olhos de A antes de serem dele, estão "ne

le". Fazem parte de um todo maior que e o 'corpo de A. Assim 

também, a rua onde esti a casa de A lhe pertence menos que a 

própria casa. Viu-se na Gestalt que as fronteiras do eu podem 

ser diversas - variam desde a mais íntima subjetividade atéme~ 

mo a um estado de consciência e que o eu toma o mundo inteiro. 

O caminho da linguagem para alcançar a mais alta "uni 

dade formal" do eu se encontra no sentido da ação e naquele 

que age (Cassirer - 1972
b

:230). Nem sempre, a linguagem conse

gue exprimir tais atos - são propriamente puras atividades de 

espírito -. Um momento da existência do indivíduo que não en

contra tradução em palavras ou em outras formas de linguagem. 
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Marca, a bem dizer, o grau deveras mais direrenciado da unida

de do eu - se por um lado aparece a solidão pelo isolamento do 

mundo como unidade completamente segregada, por outro marca a 

maior independência do eu, as duas constituem atividades do es 

pírito. 

Se a linguagem é a mediadora entre o eu e o mundo e 

mais precisamente se ela é um elemento constitutivo do eu e do 

mundo, ela está presente em toda manifestação humana. No entan 

to ela apresenta diferenças. Humboldt, citado por Cassirer 

(l972b :254) , opina que o fato de se encontrar línguas diferen-

tes, cada uma com estrutura e modos de articulação próprios, 

provém de que esta estrutura e articulação internas sao atos 

do espírito. A linguagem terá um compromisso maior com a subj~ 

tividade daquele que vê o mundo. Ela é mais uma expressão do 

eu do que o desvendamento da essência do objeto. Goldstein já 

mostrou a estreita relação entre a linguagem e a atitude abs

trata. Aquilo que diz respeito ao eu é puro processo. Faz paE 

te do mecanismo de ação. O espírito está sempre "perguntandd' a 

si mesmo, impõem-se um dinamismo constante - uma atitude de 

transformação própria e transformação do mundo -. O verbo abs

trair aparece no plano das relações. Tal atividade surge como 

maneira de compreensão dos fenômenos. Compreender 

compreender significações. 

unidades, 

Depreende-se então, que linguagem e personalidade en

contram-se na intersecção d'um mesmo eixo. No desenvolvimento 

de ambas, elas se engendram, se juntam, se distanciam como a-, 

to supremo da leitura e construção do mundo. 
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3.2. O Conceito de Personalidade - Uma primeira aproximação 

Agora seria próprio traçar alguns elos. Apesar das de 

ficiências da Gestalt retira-se dela o conceito de unidade, 

dos estudos da linguagem o que se refere ao tempo. De ambas, 

como entendem a formação do eu e do mundo. Apreendeu-se desta 

maneira, haver algo em comum entre: unidade - linguagem - per

sonalidade. ~ possível com estes eixos traçar a aproximação 

dos elementos de um modelo. No entanto, sabe-se serem os conhe 

cimentos adquiridos até o momento, insuficientes. Falta esque

matizar os conceitos de ordem, mais precisamente o de organi

zaçao e o de sistema em seqüência às determinações do projeto 

desta dissertação. Conceitos que não serão tratados ainda nes

te capítulo e sim a posteriori em obediência à atenção que me

rece. 

No capítulo I deste trabalho, sobre a Teoria da For

ma, mostrou-se a dificuldade que os teóricos sentem ao tratar 

do conceito - Personalidade -. Deixam eles, algumas indica-

ções; em primeiro lugar, acreditam que a personalidade só pode 

ser entendida em relação ao meio social; em segundo lugar, o 

eu é o ponto de partida. 

Chegou-se também a dizer que personalidade é o centro 

deste trabalho. Mais especificamente, trata-se de demarcar es

te conceito na obra de Kurt Goldstein. Portanto, aqui, ver-se

á o que este autor tem a dizer. 

Mostrou-se como Goldstein atinge alguns conhecimentos 

sobre a natureza do organismo. O como, é através do método co~ 

noscitivo. O que, são: as relações entre as atividades abstrata 
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e concreta; a importância que estas desempenham na vida huma

na; os fenômenos conscientes e não conscientes; a tendência do 

organismo para atualizar-sei a procura que ele faz de comport~ 

mentos preferidos; a essência livre que o impele à individua

lidade; suas características constantes; leis e fatores que re 

gem os comportamentos do organismo; critérios que o próprio es 

tabelece para si. 

No entanto, é preciso ainda alcançar aquilo que Golds 

tein (1972b :143) cognomina de "estrutura qualitativa do orga

nismo individual". Chamar-se-i de personalidade, aquilo que 

mais característicamente corresponde à essência do organismo. 

Todavia, isto não ficil. Apesar das diferentes formas que o or 

ganismo adquire durante o curso de seu desenvolvimento ele se 

mantém constante, caso contririo, no momento seguinte ele nao 

poderia reconhecer o que foi no momento anterior. Este não re

conhecimento se daria no plano subjetivo no que se refere ao 

sentimento da pessoa e no plano objetivo, ninguém poderia di-

zer o que alguma coisa e. Esti-se tratanto neste dos proble-

mas relativos à apreensão do tempo, dessa abstração - tarefa as 

cendente do espírito. Sem o reconhecimento provindo desta as

censão não hi unidade, não hi eu. Existe no organismo o funcio 

namento integrado que se sustenta pelo um que forma. Importa 

também para o um, a constância. Quando se diz que o organismo 

humano permanece o mesmo nao se quer dizer que ele é estitico. 

Mas sim, que ele é capaz de integrar numa so estrutura, todas 

as suas diferenças. Se esta integração não é possível, alguma 

falha, algum código truncado esti ocorrendo ou no interior do 

organismo ou em s~as relações com o meio. 
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Este estado constante é anormalmente apresentado na 

patologia (Cassirer - 1972
b

:145). O organismo comporta-se den

tro de um esquema de ordem fixo e exagerado. Ele tem sua in

clinação natural excessivamente aumentada. Este exagero normal 

mente não faz parte dos comportamentos privilegiados do orga

nismo, mas em estado de doença e de ansiedade que o desorgani

za, esta é a única atitude possível para pelo menos, conser

var a vida que lhe resta. Organismos doentes ficam prisionei

ros dos comportamentos privilegiados, são incapazes de diferen 

ciar suas formas. ~ próprio do organismo normal agir esponta

neamente seguindo o fluxo de sua natureza. Observa-se no homem 

uma plasticidade não encontrada nos animais. Isto se deve a a

çao da atitude abstrata, fenômenos encontrados na articulação 

do ser humano. O que é mais importante é que cada organismo 

traça seus próprios limites e desenvolve-se da maneira que me

lhor lhe aprouver, são estes critérios de orientação de compor

tamentos que diferenciam os organismos uns dos outxos (Cassirer 

- 1972
b

:148). Em organismos lesados a manisfestação dos compo! 

tamentos privilegiados dá-se como a única atitude que o orga

nismo em causa é capaz de realizar. Pessoas normais, onde o me 

canismo de responsividade atua adequadamente, os graus de li

berdade são mais vastos e estas podem agir um tanto ou quanto 

fora de seus comportamentos privilegiados. Indivíduos normais 

nao estão restritos, nada interfere ao ponto de desorganizar 

sua personalidade total e a atualização de suas tendências. 

Já se sabe que os comportamentos privilegiados apare

cem na area corporal como nas demais áreas: intelectual, sensi 

tiva, atos voluntários, etc ... Wertheimer (Goldstein 1971: 



125'. 

150) e os gestal tistas deram grande contribuição ao mostrar 

tais comportamentos no campo das percepções visual, tátil e au 

ditiva. Esses comportamentos exprimem o melhor modo de reali-

zar um feito em certas situações e são expressos de maneira a 

que o organismo se sinta bem, harmonicamente dentro da tarefa. 

Em suma (Goldstein - 1971:152), os comportamentos pr! 

vilegiados provêem das circunstâncias em que se realizam e 

das condições do organismo que os executa. Demonstram a procu-

ra do organismo para desenvolver-se do modo mais adequado com 

o menor esforço. Estes comportamentos são aqueles que traduzem 

aquilo que o organismo é capaz de fazer. Eles servem então, 

para se chegar às "constantes", ao modo corno o organismo se 

poe a funcionar, de que maneira ele se estrutura. Tal é o pri~ 

cípio da pesquisa do que vem a ser personalidade. Mais que um 

princípio, urna metodologia. ~ necessário que se esquadrinhe to 

dos os comportamentos privilegiados de um organismo nas mais 

diversas tarefas. Se o comportamento privilegiado e sempre a 

melhor maneira de açao do indivíduo, ele pode ser di to uma cons 

tante deste indivíduo. Para Goldstein (1971:152), as constan-

tes fazem parte da constituição da pessoa. E ele acrescenta: 

"~emp~e que o individuo ~ealiza ~eu 5timo, ape~a~ de 
que out~a ~olução pode~ia ~e~ mai~ adequada do ponto 
de vi~ta da exeeução objetiva 5tima, no~ aehamo~ 
6~erlte. a uma eon~tarltc". 

Ao se pesquisar as constantes em uma área qualquer por 

exemplo, é preciso que se observe se todo o organismo age ord~ 

nadamente. Só assim, o que se encontrar poderá ser denominado 

- constante -. Por outro lado, nos métodos de investigação e 

necessário que se dê ao indivíduo que está sendo testado, a 
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possibilidade de utilizar aquilo que ele acha propício para a 

execuçao da tarefa pedida. Isto é, se lhe é pedido que se re

corde de um fato através da memória visual (Goldstein 1971: 

153), e se ele, dentro de seus parâmetros preferir o uso da me

mória verbal, esta deverá ser a empregada. Mesmo que objetiva

mente a memória visual fosse a mais indicada. ~ sabido que ca

da indivíduo apresenta uma maneira própria de se comportar ade 

quadamente e que um mesmo indivíduo varia seu modo de comport~ 

mento privilegiado de acordo com a tarefa. Goldstein (1971: 

154) acredita que o tempo interfere neste último aspecto - ca

da pessoa apresenta um rítmo próprio no modo de se comportar, 

ou seja, há um tempo exato para cada um. Ainda mais, segundo o 

autor o tempo é uma das características da expressão da indivi 

dualidade da pessoa. 

Assim como se pode notar comportamentos privilegiados 

na area motora, afetiva ou intelectual, é visto também prefe

rências quanto a atuação sob a égide das condutas abstrata ou 

concreta. Mesmo que as preferências não sejam rígidas, elas se 

acham estreitamente ligadas umas as outras. Se encontram rela

cionadas na determinação da personalidade, o que denuncia dif~ 

renças "qualitativas" entre as pessoas (Goldstein - 1971:155). 

Conclui-se que: agir de maneira preferencial numa determinada 

área implica na interferência de todas as outras áreas e esta 

interferência significa a especificação do funcionamento inte

grado de um organismo. Goldstein (1971:158) não quer com isto 

dizer que há "tipos" de personalidade. Diz ele, que a teoria 

dos tipos aumenta, mas que os teóricos desta pecam pela inade

quação metodológica. Se há "tipos" característicos para o al-



127. 

cance da individualidade, estes devem ser demarcados através 

do método que o autor lança mão ao determinar os comportamen

tos preferidos. Quanto ao emprego da "análise fatorial" na pe~ 

quisá da correlação de funções da personalidade, este só é po~ 

sível ao se ter apriorísticamente definido a natureza específ! 

ca de cada pessoa do grupo, o que leva o investigador de volta 

ao ponto de partida - o indivíduo como base -. Não só estes mé 

todos citados, visto em relação à personalidade global são su

ficientes ao estudo na medida em que fazem parte do conheci

mento do estado "presente" do indivíduo. Goldstein (1971:159) 

acha a "anarnnesis" frutífera, pois através dela, se pode che

gar à compreensão do modo de formação dos comportamentos priv! 

legiados, das constantes, no decorrer da vida da pessoa em cau 

sa. 

Qual o tipo de influência que podem exercer as cons

tan,tes do organismo na experiência e vice-versa? A essa pergu!! 

ta, Goldstein (1971:160) responde da seguinte forma: sendo a 

meta de todo organismo atualizar-se, este verbo só pode ser 

alcançado na medida em que for propício o meio no qual ele vi

ve. Em organismos lesados, verifica-se quando sao incapazes de 

executar uma tarefa expressando a inadequação do meio ambien

te, eles a ignoram. Logo, no cumprimento de sua atualização o 

indivíduo só atenta para aquelas experiências que lhes sao sa

tisfatórias, para aquelas que não o impedem de realizar sua na

tureza. Claro é, que as constantes individuais não são estáti

cas e que por conseguinte não determinam "rigidamente" as exp~ 

riências que um indivíduo deverá viver. Sabe-se que em organi~ 

mo normais, agir dentro de comportamentos não privilegiados é 
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possível pois eles sao altamente capazes de criar novas res

postas sem que sobrevenha a catástrofe. A questão central no 

entanto, permanece sendo de que forma o desenvolvimento de uma 

pessoa se dá no mundo de modo que suas capacidades sejam aten

didas adequadamente. 

Estabelecendo haver faixas de açao para os comporta

mentos privilegiados, Goldstein (1971:163) atribui a este fato 

a existência diferenciada das raças, culturas e manifestações 

sociais. De como o organismo se interrelaciona com seu meio 

dentro das características peculiares deste, desde as diferen

ças climáticas até as de hábitos, costumes e linguísticas é que 

surge o modo próprio de atualização do indivíduo. Mas, traçar 

características gerais para o organismo se deve ao fato compr~ 

vado de que, ao se retirar urna pessoa do meio em que nasceu e 

levá-la para outro, se ela ainda é criança também é capaz de 

apreender as formas de manifestação do povo do novo meio. Qua~ 

to mais normal é um organismo, mais ele é apto a adaptar-se às ; 

diferenças ambientais, aos estímulos até mesmo adversos que um 

meio lhe infringe, desde que tais diferenças se achem de acor-

do com as possibilidades da natureza do organismo. Não obstan 

te também, os comportamentos ordenados agem como "selecionado-

res" de experiências. Segundo Woodworth, citado por Goldstein 

(1971:164), se os hábitos depois de formados passam a atuar co 

mo agentes motivadores de conduta, o impulso básico da atuali-

zação de si, funcionam corno principais fatores na "valoriza 

çao afetiva" que um organismo dá a urna ou outra maneira de se 

por em funcionamento. 

Não é um exagero individualista, considerar que o or

ganismo trabalha conforme suas tendências naturais. Na açao de 
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um organismo estão envolvidos outros organismos. Isto se poe 

em evidência, na observação de pessoas doentes que ficam a mer 

cê do meio e na dependência de outras pessoas. Com elas também 

ocorre a dificuldade de um relacionamento adequado com o outro 

em vista da ansiedade que tal fato promove. Pessoas doentes 

facilmente se isolam dos outros seres, se isto significa um r~ 

traimento de si, mais ainda é a limitação que acontece na pró-

pria pessoa, esta fica obrigada a portar-se passivamente fren-

te aos outros. No entanto, esta sua mesma existência fixa e re 

duzida, depende do trabalho de outros indivíduos (Goldstein -

1971:167). O doente se comporta assim pela falha em sua área 

de abstração onde a espontaneidade e o caráter voluntários 

estão alterados. ~ na medida em que se dá conta da liberdade 

que lhe é própria e necessária para o desenvolvimento de sua es 

sência, que a pessoa normal compreende a importância da liber-

dade também para os outros seres. Só assim, é possível urna or-

dem social (Goldstein - 1971:168). Viver sem respeito à vida 

dos outros nao significa realizar-se nem respeitar a si mesmo. 

Na convivência social os indivíduos fazem concessoes uns aos 

outros o que é fundamental para a vida em grupo. A harmonia 

entre as pessoas deve ser conquistada, previamente ela não 0-

corre. 

"SeJt individual, .6e,Jt livJte, únp.tic.a a nec.e..6.6idade de 
ÚZ t Jtu.6 ão na Li- b e. Jtd ad e, d e. o utfl 0.6. Um a c. o i.6 a. e. q u-i va.t e 
a outJta. POJt c.on.6e.gu-inte., pode.mo.6 d-izeJt que. tambim 
a ativ-idade de intJtu.6ão peJttenc.e ã natuJteza do ho
me m " ( G o t d.6 t e -i n - 1 9 7 1 : 1 6 9 I . 

Agir excessivamente ao promover a própria liberdade introme-

tendo-se no mundo do outro, ou deixar-se dominar pelo outro, 

fazem parte de urna personalidade desordenada. Um equilíbrio 
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entre submeter-se ao outro e imiscuir-se na vida do outro 

(Goldstein - 1971:171), marca o modo adequado de atuação. Mas, 

estar da melhor forma possível n'um momento dado em circunstân 

cias determinadas é característica tanto de personalidade nor

mal como de deficientes (Goldstein - 1971:171) . 

Goldstein (1971:172) conclui, ser o indivíduo ante-

rior ao grupo social. Para ele, o que se encontra na natureza 

são os organismos individuais. Toda denominação de grupo, ra

ças, etc ••. são abstrações ao nível do conhecimento (Goldstein 

- 1971:173). A antiga crença de que o indivíduo existe para a 

"espécie" não é aceita pelo autor. De conformidade com ele, a 

existência do indivíduo se dá presente e é isto que pode ser 

visto objetivamente, dado que a vida é positividade, enquanto 

que a espécie depende do passado e do futuro (Goldstein - 1971: 

174). Considerar o fenômeno da espécie um ato abstrato vem da 

comprovação dos comportamentos de indivíduos doentes. Nestes, 

onde a capacidade de abstração está lesada, a vivência só apa

rece na "dimensão concreta", no presente. As relações sociais 

só tem efetivamente sentido na medida em que são expressões da 

natureza dos organismos. Uma vida em grupo apenas é possível 

quando há coerência entre as necessidades de cada indivíduo en 

volvido. Goldstein (1971:175) acredita que os problemas surgi

dos em sua época na Europa eram demonstrações de uma vida em 

grupo artificial, onde preponderam os interesses de uns e o me

nosprezo às tendências de outros. Falar em sociedade só tem sen 

tido enquanto esta constitui-se um fator de possibilidade da 

manutenção dos organismos individuais. De qualquer forma, só 

em grupo o indivíduo pode desenvolver-se, assim, indivíduo e 
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grupo social se precisam mutuamente (Goldstein - 1971:176). Os 

hábitos, os costumes e os valores que caracterizam uma socie-

dade são transmitidos pelos mais velhos (Goldstein - 1971:178) 

aos mais jovens, transmissão esta que se na infância e adoles-

cência acontece de modo mais ou menos "passivo", na vida adul-

ta depende da atitude abstrata, e esta mesma, é capaz de modi 

ficar tanto os modos de transmissão corno aquilo que e trans-

mitido. A assimilação dos hábitos e valores depende de que es-

tes correspondam aos interesses da natureza da personalidade 

dos indivíduos. 

De acordo com as dificuldades que os fenômenos apre-

sentam, Goldstein (1951:442) considera que os mesmos nao sao 

facilmente transpostos o que compromete o pesquisador com um 

estudo profundo da particularidade que é própria a cada fenôm~ 

no, ter em mente que o conhecimento biológico não pode ser da-

do por terminado. Urna simples novidade, por menor que seja e 

capaz de fundamentar de maneira inteiramente nova este conheci 

mento. O autor (Goldstein - 1951:443) concorda que sua metodo-

logia está em acordo com a natureza do organismo humano, nos 

três aspectos seguintes: 

"a po~~ibilidade de ade~i~ ao ~e~, a po~~ibilidade de 
~e 6ica~ mode~tamente di~tante dele e a po~~ibilidade 
de a9i~ po~ deci~~o e po~ engajamento da pe~~onali
dade li v~e " • 

O conhecimento inacabado, longe de ser um empecilho à pesqui-

sa, é seu incentivo primordial. Nada existe teoricamente a 

priori. Goldstein forma seu saber a partir de fatos e acredita 

que só a observação real do que ocorre na vida dos organismos 

pode levar o pesquisador a criar um método de trabalho. 
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Personalidade é um vôo livre. A melhor forma que per

mite ao indivíduo alcançar a adequação ao mundo. ~ marcada pe

las constantes - características que acompanham sua construção 

e que a definem. Embrenhada e banhada pela linguagem. Ambas, 

personalidade e linguagem partem do mesmo princípio - elaborar 

formas, o eu e os objetos. Além de uma "gestalt", é um siste

ma ordenado traçado através do "tempo". ~ tanto um concei to ún!. 

co, como ímpar para cada pessoa. Possibilidade pura. Funcio-

namento - dinâmica do espírito -. Ora, tudo que se disse neste 

parágrafo parece mais em concordância com urna obra literária 

do que com uma obra teórica. Daqui para a frente, esperando a~ 

pliar e "amadurecer" o conceito de personalidade, irá se dis

correr a respeito de ordem e sistema. 
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CAPíTULO IV 

O SISTEl-1A E A ORDEM 

"VivJte. de mOJtt mouJtiJt de V-te". Heftác.,fito (Moftú'l - 1977: 
2981 

No projeto desta dissertação foi posto que se abor-

daria a obra de Kurt Goldstein como um "sistema" e demarcou-se 

quais as variáveis que fazem parte deste. Tinha-se: a Psicolo

gia da Gestalt; a Filosofia da Linguagem; a visão holista; a 

Neurologia; a Fenomenologia, estas, deliberadas como as entra-

das. Deste sistema, as saídas seriam: uma nova maneira de tra-

tar a natureza humana partindo das reformulações metodológi-

cas ao se encarar os problemas; novas contribuições à Biologia; 

e, se nao foi objeto de estudo do autor, a preocupação da pre

sente dissertação é aproximar um modelo teórico sobre as bases 

do mesmo, do conceito de Personalidade, o que vem sendo frisa-

do no decurso destes capítulos. Das entradas deste sistima, foi 

dito também que não se ateria aos aspectos neurológicos pro-

priamente, dado ao fato de que esta parte devido à sua especi~ 

lização foge às raias do atual trabalho. 

Considerou-se até agora sobre Gestalt, Filosofia da 

Linguagem, visão holista - resta, por ora, considerar espe-

cificamente o que vem a ser um "sistema", a "ordem", a "organ;!: 

zação" e "unidade". Ao capítulo posterior ficarão reservado os 

aspectos fenomenológicos. 

Escolheu-se, Bertalanffy e Morin, por se apresentarem 

afim à obra do autor principal. 
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Em Bertalanffy o objetivo máximo é estabelecer uma 

"Teoria Geral dos Sistemas", o que não é um simples desejo do 

autor, mas antes de tudo, um projeto de profundo rigor cientí-

fico. Preocupa a ele, a falta de objetividade, a desordenada 

especialização, a quase total incompreensão de que a ciência é 

investida. g tarefa da Teoria Geral dos Sistemas construir mo-

delos que permitam o conhecimento e a explicação dos fenômenos 

ocorrentes no mundo. Não se trata de reducionismo, antes de tu 

do, trata-se de descobertas de leis gerais de funcionamento 

respeitando as singularidades dos fenômenos. A necessidade de 

efetuar com a máxima eficiência e com o mínimo de esforço. O 

que nao é outra coisa, senão o conceito de "simplicidade" de 

Goldstein. Dentro desta nova filosofia declara Bertalanffy 

(1977: 19) : 

"Ve uma manei~a ou de out~a, ~omo~ 6o~çado~ a t~ata~ 
com complexo~, com "totalidade~" ou "~i~tema~", em to 
do~ o~ campo~ de conhecimento. l~to implica uma 6un~ 
damental ~eo~ientação do pen~amento cientI6ico." 

Nas palavras de Bertalanffy (1977), o próprio desen-

volvimento da Biologia molecular por exemplo chega a pontos 

de entrave e exige reformulações que só poderão ocorrer dentro 

da ~erspectiva da Biologia "organísmica". Koffka (1975) já fa

lava das deficiências da abordagem molecular e propoe para a 

Psicologia o exame do comportamento como uma categoria molar. 

Goldstein também elabora seu projeto, tendo em vista outra 0-

rientação no campo da Biologia, ou seja, o organismo visto co-

mo uma totalidade. 

A tendência para a pesquisa à luz do conceito de sis-

tema se dá nos mais variados setores, na medida em que hoje 
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os fenômenos nao mais sao estudados como acontecimentos isola-

dos. Há uma interdependência mútua nos fatos ocorridos nos 10-

cais mais diferenciados. 

o que se exemplificou linhas atrás a respeito da Bio-

logia é uma questão mais profunda, pois está no cerne das con-

siderações mecanicistas. Estas, conjuntamente com o estudo das 

partes dos fenômenos e o determinismo de causalidade única fo-

raro os principais responsáveis à criação de obstáculos ao co-

nhecimento, especialmente aos saberes sociais e biológicos. A 

conclusão é que a vertente mecanicista perde a compreensão da-

quilo que mais importa à qualidade de vida, dos fatores que são 

mesmo fundamentais. 

A teoria Geral dos Sistemas (Bertalanffy-1977:31) pr~ 

tende considerar aquilo que a teoria mecanicista desprezou: a 

ordem, a organização, totalidade, etc ... , além do que, no mun-

do científico contemporâneo, mais que as partes isoladas, é 

de importância o estudo da dinâmica dos processos, do signifi-

cado da unidade do todo. A formulação de princípios gerais, 

leis e modelos que tenham aplicação em qualquer carrpo onde se p0.ê, 

sa detectar estruturas "isomórficas" (Bertalanffy - 1977: 56) . 

Seguindo esta linha de raciocínio, Bertalanffy (1977:62) apon-

ta os objetivos maiores desta teoria: 

- "Há uma tendê.nc.ia geJta.t no .6C!HLido da inte.gJtação na.6 
váJtia.6 c.iê.nc.ia.6, natuJtai.6 e60 c,iai.6"; 

'l - "L~ta integJtação paJte c.e c.ent JtaLL zaJt-.6 e em uma teo Jt,ia 
geJta.t do.6 .6i.6tema.6"; 

3 - "E.6ta teoJtia pode .6eJt um impoJttan~e meio paJta a.tc.an
çaJt uma teoJtia exata no.6 c.ampo.6 nao 61.6ic.o.6 da c.iê.n
c.ia" ; . 



4 - "Ve.6envolvendo plt.üzc.,rpio.6 urzi6ic.adolte.6 que atltave.6-
.6 am "veltti c. alm ente" o uni v Vr.6 o da.6 c.i ê.n c.i a.6 i rI di vi
duai.6, e.6ta teoltia apltoxima-no.6 da meta da unidade da 
c.i ê.n c.i a" i 

5 - "I.6to pode c.onduzilt ~ irItegltaç~o muito 
na educ.açã.o c.iel1t,r6-<c.a". 

136. 

o autor (Bertalanffy - 1977:63) também "coloca a dife-

rança entre o que ele chama de "sistemas fechados" - utiliza-

dos na física, sobremodo na clássica e os "sistemas abertos". 

Os primeiros são aqueles considerados separados do resto do 

meio, e que por conseguinte trocam com o meio apenas informa-

ção, melhor ainda, apenas emitem informação para o meio e nao 

a recebem deste. Têm leis próprias que são pertinentes a eles 

mesmos, não apresentam interação com os outros acontecimentos 

ou com outros sistemas. Por outro lado, encontram-se sistemas 

que constantemente agem com entradas e saídas. Um processo~ 

terrupto de relações. Relações que vao além da simples troca de 

informação, mas que se estabelecem também e principalmente, p~ 

la troca de matéria. Configuram-se pelo chamado "equilíbrio 

quase estacionário" já anteriormente definido, quando no pri-

meiro capítulo deste trabalho se falou em Psicologia da Ges-

talt. são desta natureza os organismos vivos. Se nos sistemas 

fechados o estado inicial determina o estado final, o mesmo não 

é verdade para os sistemas abertos onde os estados pelos quais 

transitam sao continuamente formados, a cada passo, atingindo 

um equilíbrio de maior complexidade. 

Um fator de monta, não existe nos sistemas fechados,a 

ordem. As leis da Termodinâmica prevêem a entropia positiva 

crescimento da desordem. A organização surgida nos sistemas 
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abertos é dada pela ordem, pela harmonia, aqui a entropia é 

"negativa" (Bertalanffy - 1977:68). A ordem e a organiz~ 

ção são princípios universais, princípios que unificam. Prin

cípios que permitem entender o homem como um indivíduo. Para 

Bertalanffy (1977:81), as regras sociais devem ser feitas nas 

bases dos desejos de cada indivíduo. Este constitui a unidade 

básica. Goldstein também é a favor desta regra, verdadeira haE 

monia e desenvolvimento social se acham no respeito as carac

terísticas individuais. O organismo vivo é dito "auto-regulá

vel", suas ações tendem a estabilidade sendo objetivamente di

rigidas. A este sistema de auto-regulação pode-se fazer uma a-

nalogia com o conceito de "responsividade" de Goldstein. 

O que define os sistemas fechados seria o caráter de 

somatividade dos elementos que os compoem. Interessa aos siste 

mas abertos não só o conhecimento dos elementos que deles fa

zem parte, mas sobretudo as relações que os constituem. Dado 

que em tais sistemas de acordo com as relações, cada elemento 

adquire urna propriedade particular. Dir-se-á que as relações 

produzem os elementos. O complexo emerge a partir das relações 

nele existentes. Quer-se dizer que uma parte isolada de um to

do não explica porque ela depende da interação deste todo e 

não o contrário. Não se propõe pensar que as partes de um todo 

permaneçam estáticas e não entrem em choque umas com as ou

tras. "As lutas entre as partes", nas palavras de Roux (Berta 

lanffy - 1977:97), são relações constitutivas de um sistema 

aberto. 

Pretende Bertalanffy (1977:93) um corpo teórico ca

paz de trazer à luz os fenômenos naturais, quer ele mostrar a 
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"uniformidade formal da natureza". 

Se o todo é uma unidade integrada, qualquer variável 

interferirá na totalidade dos elementos, uma mudança nluma das 

partes implica mudança e reestruturação no sistema inteiro. 

Por outro lado, o autor (Bertalanffy -1977:99) diz ser 

pertinente aos chamados sistemas biológicos, psicológicos e 

sociais, a "segregaçio progressiva". Ou seja, com o passar do 

tempo tais sistemas desenvolvem-se de um estado de completa in 

teração a um estado de independência de suas partes. Desta to

talidade inicial, a evolução nestes sistemas determina a cres

cente diferenciaçio dos nesnos. A ocorrência deste fato marca o 

aumento de complexidade inerente a tais sistemas. Esta diferen 

L 
ciaçao Koffka (1975) observou em relaçio ao desenvolvimento do 

EgO. Diz ele que o Ego evolui para um complexo de vários "sub-

sistemas" interdependentes. A segregaçao progressiv~ acarreta 

a "mecanização progressiva" (Bertalanffy - 1977:101) - indepe!! 

dência maior de cada parte do sistema, a possibilidade de cada 

uma dessas partes exercerem funções isoladas da totalidade si~ 

têmica. Contudo, a mecanização nunca se completa nesses tipos 

de· sistema. 

, 
Paralelamente a segregaçao progressiva encontra-se a 

"centralização progressiva" (Bertalanffy - 1977:104), o cres-

cimento para a individualização, a unidade. Combinação das paE 

tes a níveis mais elevados. A cen trali zação importa para que se 

tenha unidades segregadas, isto acontece em Biologia, Psicolo-

gia e Sociologia. 

Bertalanffy (1977:114) cre no isoformismo na ciência, 
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cre no organismo como um sistema psicológico e que a teoria 

proposta por ele levará à unidade científica. Mais do que um 

sistema psicofísico, para o autor, o organismo é e se comporta 

como um sistema aberto. Consequentemente, pode regular asime~ 

mo e aos "ruídos" provindos de sua interaç~o corno o meio. 

Apesar disto, reconhece que os princípios da Teoria 

Geral dos Sistemas têm sido pouco aplicados aos estudos do com-

portamento e à personalidade, apontando (Bertalanffy-1977: 148) , 

Goldstein e Maslow como aqueles que mais representativamente 

buscaram este intento - a vis~o organísmica -. A característi-

ca ativa do organismo, ou seja, a possibilidade dele agir con~ 

tantemente independente das estimulações do meio é um ponto de 

partida básico com o qual estes autores concordam o que permi-

te admitir este sistema além de urna rigidez biológica, além de 

um esquema S-R, mas sobretudo, criador de significações, de 

sentidos, de formas de comunicaç~o. Dado que o fator "aberto" 

n1um sistema impõe a constante troca de energia promovendo a 

dinâmica da vida. O equilíbrio a que este sistema pode chegar 

nunca é estático corno ocorre nos sistemas dito fechados. No or 

~ ~ 

ganismo, o fluxo so para com a morte, a troca de energia, dei~ 

formaç~o é permanente. A estabilidade alcançada pelos siste-

mas abertos ocorre devido a capacidade de "auto-regulaç~o". 

Bertalanffy (1977:180) apresenta como propriedades 

dos organismos entendidos corno sistemas abertos o que se se-

gue: - conservaç~o em equilíbrio dinâmico; - independência da 

composiç~o da quantidade absoluta dos componentes; - manuten-

ç~o da composiç~o em condições e nutriç~o variáveis; - resta-
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belecimento do equilíbrio dinâmico apos o catabolismo normal 

ou catabolismo aumentado por um estímulo; - ordem dinâmica dos 

processos, e outras como a equifinalidade - o que define a po~ 

sibilidade de um organismo alcançar sua meta final partindo de 

pontos iniciais diferentes ou se houver alteração no processo 

de desenvolvimento e ainda, vários "organismos" semelhantes 

alcançam objetivos paralelos com o uso de diferentes estratég! 

as. A equifinalidade não acontece nos sistemas fechados como 

também não acontece nestes sistemas, o aumento crescente de or 

dem e organização que caracterizam os organismos. Agem estes, 

de acordo com a entropia negativa e não conforme os sistemas 

fechados que obedecendo ao princípio da termodinâmica entro-

pia positiva -, evoluem para o caos e a desordem. Fica claro 

que para os estudiosos dos organismos, principalmente em Biolo 

logia, a ordem e a organização são fatores fundamentais para a 

existência da vida, pois esta não tem como função manter um e-

quilíbrio e sim, contrariamente, promover desequilíbrios. Se-

ja no plano biológico ou no psicológico, o organismo se compoE 

ta não só para debelar tensões, mas também para criá-las, com 

o que Goldstein concorda. 

Para Bertalanffy (1977:220): 

"o modelo de ~i~tema abe4to ~ 4undamentalmente n~o 
meeaniei~ta e t4an~cende n~o ~o a te4modinâmica eon
vencional ma~ tamb~m a cau~ali.dade unidi4ecionaf." 

e acrescenta estar presente no campo das ciências uma "Revolu-

çao Organísmica" tendo como centro o conceito de sistema. 

Poder-se-á dizer que o homem como essência desapare

ce e entra no quadro do conhecimento reformulado como "~i~tema 

de pe4~onalidade ativa" (Be4talan66Y - 1977:256) - o que nada 
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mais é do que sair do esquema onde o homem é um simples reage~ 

te ao meio e encará-lo como um organismo em sua totalidade ps! 

cofísica. Evidentemente, toda a prática em Psicologia e Educa-

ção terá que ser revista segundo Bertalanffy (1977:258). 

-
No entanto, além das funções biológicas, em relação 

ao homem é preciso que se considere as funções simbólicas que 

lhe são inerentes. Com elas, também se preocupa a Teoria Geral 

dos Sistemas assim como Goldstein. Tais funções apresentam 

grande significado para a Psicologia e a Psicopatologia na re2 

rientação das mesmas frente ao conceito de sistema. Conforme 

foi dito anteriormente, examinar a "personalidade como um sis-

tema" implica reformulação nas práticas terapêuticas. 

Como Goldstein, Von Ueküll e Bertalanffy (1977:302): 

"o conhecimento depende p~imei~amente da o~9anizaç~o 
p~ico61~ica do homem". 

Reservou-se uma segunda parte deste capítulo para o 

exame mais aproximado da ordem e da organização tendo Edgar Mo 

rin como referencial teórico. 

4.1. Ordem, Desordem, Organização, Dispersão 

Necessário se torna compreender que tipo de articula-

çao mantém a ordem, a desordem e a organização. O quao indis

pensável é uma para a outra, o quanto se engendram e se rede-

finem a cada momento no processo vivo. 

Para Morin, ordem, desordem e organização estão pre-

sentes nos sistemas físicos e ao contrário do que a própria 

palavra possa indicar, para ele a desordem é geradora de ordem 
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e organização. Assim, partindo-se do "caos" chega-se a um esta 

do organizado a partir do qual a vida é possível. E ele diz: 

(Morin - 1977:42) 

"tl e..6t dorr.e. pO.6.6.ible. d'e.xploJte.Jt R.'.idé.e. d'urr. urr..ive.Jt.6 
qu.i c.orr..6t.itue. .6orr. oJtdJte. e.t .6orr. oJtgan.i.6atiort dart.6 la 
tUJtbule.rr.e.e., l'.irt.6tab.iR.ité., la dé.viartc.e., R.'impJtobabi
l.ité., la d.i.6.6.ipat.iort é.né.Jtge,tique.". 

A organização do cosmo é gerada tendo como começo o caos. Or

dem e desordem encontram-se desde o início em interação e es-

ta, permite o aparecimento de "estruturas" organizadas. 

O universo provim do "bouillonner d'ardeur" (Morin -

1977:58), os encontros são aleatórios mas a partir deles nas-

cem a organização e as leis organizadoras. Evidentemente, a in 

teração precisa joga sempre com a desordem. Da dialitica entre 

estas duas fontes contraditórias conclui-se que o universo es-

tá constantemente sendo gerado. A renovação i via de regra pr~ 

sente. 

Não se pode considerar a ordem e a desordem como epi-

fenômenos uma da outra, diferentemente, elas surgem lado a la-

do do momento caótico e desarticulado. são produtos do incer-

to, d'um instante louco, processando à construção de si mes-

mas. Derivam como produto a única possibilidade de vida a 

organização que nada no mar da turbulência e que i minuto a mi 

nuto tocada por ela. Alim do que a organização provoca propri~ 

mente a dispersão. No processo de criação do universo, o inte-

ragir entre a ordem e a desordem donde derivam a organização 

e a dispersão, constitui um ininterrupto caminho de produção e 

mudança de formas. Diz Morin (1977:73): 



1 - Ul e d~~o~d~e p~oduit de l'o~d~e et L'o~gani~ation (~ 
pa~ti~ de eont~ainte6 initiale~ et d'inte~aetion~Ju; 

2 - ul'o~d~e et l'o~gani6ation p~odui~ent du 
(~ pa~ti~ de t~an~6o~mation~)"; 

3 - Utout ee qui p~oduit de l'o~d~e et l'o~gani~ation 
p~oduit au~~i i~~~ve~~iblement du d~~o~d~eu, 
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Assim, quatro palavras-acontecimento participam da "mágica" 

real construtiva do mundo físico. Desordem, ordem, organiza-

ção e dispersão mantém um diálogo ora diplomático ora de luta 

intensa. Pode-se dizer: desordem da ordem, ordem da desordem, 

organização dispersiva, dispersão organizadora. Enfim, sempre 

interações que constroem. Portanto, para Morin as "leis da na

tureza" antes de serem universalmente estáticas, estão i merci 

do "acaso", do enigma e da surpresa dos choques interacionais. 

As leis estão em tais choques e dependem deles em sua prove-

niincia. Deste modo, para o autor, qualquer teoria a respeito 

dos fenômenos da natureza deve portar em si a viabilidade de 

desordem, de ordem, organização e dispersão, devendo partir da 

"ginese" ca6tica - ula bouele t~t~alogiqueU (Mo~in - 197t:81), 

Não há mais a ordem clássica fechada e única. A ordem foi des-

centralizada. Ela passa a ser circunstancial e "relativa" 
~ 

as 

situações. Se é difícil para a física clássica compreender a 

interação entre ordem e desordem, tornando-as exclusivas, para 

a física moderna mesmo que contrárias, elas são inseparáveis. 

E o mais importante, ordem e desordem não existem em si, mas 

apenas em relação. 

Goldstein apresenta o tempo corno um dos fatores cons-

titucionais do aspecto singular da personalidade, Morin (1977: 

86) apresenta o "tempo complexo" corno integrativo das leis na-
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turais. Diz ele: "La mat..i..elte a une h..i..-6to-th..e!', história esta 

advinda de um tempo transitivo entre um e vários, entre um e 

outros, próprio a cada fenômeno. A atemporalidade ficará nos 

anais da física clássica. 

Todavia, não é só o conceito de tempo que a física 

clássica deixa de perceber, a organização também por ela não é 

entendida. Toda a física do século XIX isola, divide, separa o 

fenômeno, a matéria em busca de objetividade. O objeto é em si 

mesmo e absoluto, ele se reproduz em qualquer lugar, será o 

mesmo seja em condições naturais ou artificiais. Este reducio-

nismo que persegue o elemento último é partidário da neutrali-

dade entre aquele que observa e aquele que é observado. Conse-

quentemente, o conhecimento ~ dado "a priori" e o observador 

tem apenas por tarefa decifrá-lo. Vê-se claramente, que nao se 

leva em conta o aspecto de interferência mútua entre um e ou-

tro e os demais sistemas. 

Falar em organização é falar em sistema, em complexi-

dade de relações que se estabelecem no encontro das unidades 

que habitam o universo. Em Morin, tanto a física como a biolo 

gia e as teorias antropo-sociais, a partir do início do século 

XX abandonaram os objetos irredutíveis e se lançam em direção 

aos sistemas. 

"A..i..n4i, la v..i..e e-6t un -6y-6time de 4y-6teme4 de -6y-6te
me4" (Molt..i..n - 1977:991. 

Um complexo interatuante sem cessar em construção mútua em re-

ciprocidade de interferências, o que parece bem próximo do con 

ceito de organismo em Goldstein. 

Apesar disto, Morin (1977:101) nota deficiências no 
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concei to de sistemas, melhor dizendo, segundo ele, mesmo 

Bertalanffy com a sua "Teoria Geral dos Sistemas" nao traz pa

ra o mundo cientIfico as interrogaç6es pertinentes a este con-

ceito central. 

4.2. Morin e o Conceito de Sistema 

Basicamente os autores ~itados por Morin (1977:101) 

concordam em dois pontos principais para definir sistema: 

1 - "o a~peeto inte~~elaeional do~ elemento~ 
te~" ; 

eomponen-

2 - "a unidade, a totalidade. Todavia ~ Fe~dinand de 
Sau~~u~e que t~az pa~a a de6inição de ~i~tema o ea~ã 
te~ de o~ganização. Como p~imei~o momento, o ~i~tema 
pode ~e~ eoneeituado do ~eguinte modo: 

"uniti globale o~gani~ie d'inte~~elation~ ent~e ile
ment~, aetion~, ou individu~" (Mo~in - 1977: 102) 

Efetivamente não se pode separar os conceitos de sis-

tema e organização. Para Jacob eles são "fenômenos da mesma m~ 

eda". As interrelaç6es mantêm em contato os sistemas e a orga

nização. A organização não apenas transforma e cria mas também 

mantém a constância e a estabilidade. Em Goldstein observou-se 

o quao é imprescindIvel que o organismo se torne constante. O 

quanto o fato de ser constante implica tanto na possibilidade 

vital do organismo e o grau extremo de constância denota pato-

logia. 

Os sistemas sofrem no entender de Morin (1977:105) 

dois tipos de consideraç6es: 1 - do ponto de vista do "Tout" 

eles ápresentam homogeneidade; 2 - do ponto de vista das par-

tes que os constituem apresentam heterogeneidade. Como se viu 
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anteriormente, o um na multiplicidade e mutatis mutandis. A 

idéia de unidade está presente nos sistemas corno globalidade, 

corno conteúdo original. No início deste trabalho colocou-se de 

modo indispensável e constitutivo ao conceito de Personalida-

de, a característica da unidade. Falou-se inclusive, corno esta 

última sustenta o conceito chave desta dissertação. Em relação 

à importância do caráter unitário, concordam os gestaltistas, 

Goldstein, Cassirer, Bertalanffy e presentemente Morin. 

Os conceitos de organização e sistema não descartam o 

acaso, a emergência, os acontecimentos, muito pelo contrário 

é do caos e do jogo da ordem e desordem, desta interação que 

surgem tanto os fenômenos organizados quanto as emergências, 

os acontecimentos que desarticulam e levam os organismos ao de 

senvolvimento, às reorganizações mais complexas, seriam mesmo 

o alimento da vida. 

Diz Goldstein que no binômio vida-espírito, o últi-

mo reverte sobre si mesmo e esta reversão impõe ao organismo 

humano uma nova qualidade de vida, irredutível à formas menos 

complexas. Diz ele ainda, que o ser humano salta às formas, di~ 

-se-á na linguagem de Morin que este salto é nada mais nada me 

nos que urna emergência. Morin (1977:111) completa: 

~ le~ ~y~t~me~ de ~y~t~me6 de 6Y6t~me6 60nt de6 
eme~gence~ d'ime~gence6 d'ime~gence6~. 

A emergência aponta para o conhecimento dos fenômenos 

da natureza, a complexidade. Ela está para a par e constitui 

aquilo que aparece em diferença maior e mais ampla do que ant~ 

riormente já é conhecido. Por outro lado, nos sistemas também 

há entraves, perdas, inibi9ões o que no organismo humano 
# 

e 
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mais evidente. A liberdade é emergente o que nao impede que as 

organizações sociais a inibam, façam com que ela surja de modo 

precário. A possibilidade de aparecimentos e seus entraves fa-

zem parte inerente à presença do homem no mundo. ~ luta. Um 

ferrenho duelo entre o que tende à vida e os impedimentos à me~ 

ma. O homem e qualquer outro fenômeno da natureza vivem em pa-

radoxo. Assim, para Morin (1977:115) o tempo em que se forma 

um sistema é o mesmo da transformação de suas partes. O equi

lIbrio organizacional é alcançado devido ao antagonismo das 

forças de repulsão e coesão. ~ esta contradição de forças que 

dá à organização o caráter heterogêneo e diferenciador. portan 

to, não é exclusivo ao sistema comportar forças antagônicas e 

complementares. Neste caso, a organização do sistema integra 

as variações dado que estas também fazem parte da atividade d! 

nâmica organizacional. ~ fácil concluir que antagonismo e com-

plementariedade estabelecem um jogo de influências recIprocas. 

Tanto em Goldstein como em Morin (1977:123) "saltar 

às formas" não significa definir a essência de uma organiza-

ção mas sim mostrar a sua própria existência. O organismo nao 

é uma forma, ao contrário, ele existe enquanto forma. Ele fun-

ciona organizadamente a partir de sua formação e transformação 

provindas de interações caóticas. 

De acordo com o que se viu no primeiro capItulo des-

te trabalho, todo sistema está inserido e propriamente se cria 

a partir de um jogo de forças onde o observador também faz paE 

te integrante, influenciando e sendo influenciado. 

"Ain~i, Ie concept de ~y~t~me 4equie4t Ie pIein em
pIai de6 quaIité.~ pe46aneIIe~ du ~ujet, dan~ ~a co
mmunication avec I'objet". (M04Ú1 - 1977: 141). 
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Nestes termos, o objeto que se trata aqui nao é o mesmo trata

do pela física clássica. 

Determinar o que é um todo nao é tarefa fácil. Nas 

relações mantidas entre o homem e o mundo, pode-se considerar 

o primeiro como um todo dentro de um todo maior - o social 

desde que não se esqueça que cada totalidade é autônoma e prov~ 

ca transformações. Somente assim pOder-se-á perceber a impor

tânciadaindividualidade de cada sistema. Um todo trabalha sem 

pre com suas partes e por vezes uma destas partes apresenta 

maior eficácia que o todo. Neste trabalho, cada sistema lutará 

pela vida chocando-se entre a organização e a desorganização, 

na busca do transformar e do mantenimento da própria vida. 

Morin (1977:133) esclarece que o conceito de sistema 

nao é o que simplesmente se entende por estrutura. Esta, ape

sar de importante, apenas está em relação com regras que sao 

básicas e fixas. O conceito de sistema indo além de uma fixi

dez possibilita a integridade da organização na medida em que 

interatua com os ganhos e as perdas. Enquanto as relações das 

estruturas são simples, as dos sistemas são complexas. O ser 

complexo aparece no centro daquilo que é uno, ora divergindo, 

ora alterando-se, de modo ambíguo, contraditório e incerto, 

constante, completando-se de maneira relacional. 

Ainda para o autor (Morin - 1977:135), nao há contra

posição entre sistemas aberto e fechado. Porém, entende ele 

que todo sistema aberto comporta um grande fechamento e todo 

sistema fechado comporta a abertura. Agem também como comple

mentários.Â medida que aumenta a complexidade do sistema, sua 

abertura torna-se mais ampla e fortifica-se seu fechamento. 
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Devido a toda esta diversidade que o conceito de sis-

tema apresenta, longe de querer uma resposta, Morin (1977:131) 

parte em busca de novos problemas à luz de uma diferente meto-

dologia. Logo, surge com fundamental importância a atividade 

da organização. Sendo a organização dotada de competência, de

finida como o agir, o produzir e o transformar tendo como base 

atividades organizacionais. Estas levarão ao funcionamento do 

sistema, propriamente à sua existência. Não ao funcionamento 

repetitivo, em série, mas sim ao funcionamento criador. E em 

se tratando de sistemas abertos, é a mesma atividade organiza

dora que os mantém em fluxo constante de trocas energéticas e 

mesmo produz suas estabilidades. 

Poeticamente, Morin (1977:167) denomina esta capaci-

da de de criação, este modo de produção de "polesis", lembran-

do aquilo que Goldst~in chamou de espírito. E como não poderia 

deixar de ser, a linguagem faz parte desta criação. Ela toma 

partido na produção deste fluxo sendo produzida por ele. O au-

tor marca a linguagem juntamente com a cultura, os momentos re 

volucionários no aparecimento do homem. 

Em Morin (1977:182) o sistema organizado participa de 

sua própria geração- "La production-de-soi". Age em favor de 

sua regulação de modo constante. Em Goldstein o organismo ten-

de a atualizar-se, a desenvolver sua pulsão de base - a atual i 

zação de si. Ter-se-á, um círculo espiralóide de geração e r~ 

generação. Aquilo que se torna produto de um processo passa a 

ser produto de um novo produto. Deste modo, um fenômeno patol~ 
~ 

gico produzido no sistema-organismo, requer uma reorganiza-

ção deste que deverá ser reconsiderado e não mais visto como 
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antes do aparecimento de tal fenômeno. Esta reorganização pas-

sa a ser o ponto de partida que traça limites consideráveis p~ 

ra a atualização de si. No fluxo regenerativo, forma-se e tran§. 

forma-se o fenômeno individual. Pode-se arriscar que no homem 

é assim que aparece isto que se chama de - Personalidade o 

funcionamento preciso, a existência singularizada. Seguindo 

Morin (1977:203), urna "identidade" específica que diferencia 

os seres e por outro lado, urna "identidade" de pertencimento 

a outros sistemas numa relação de interdependência. Logo, onde 

termina a identidade peculiar é o mesmo lugar onde começa a i-

dentidade de ligação com o outro. O fenômeno da produção - de -

si é sobretudo um fenômeno existencial, na medida em que se 

constrói conjuntamente o para-si no decorrer das constantes re 

organizações. Emergem juntos, o ser e a existência de modo com 

plexo em conseqüência da própria organização biológica, da pr! 

oridade das interrelações mantidas entre os diversos "apare-

lhos" constitutivos. Diz Morin (1977:242): 

"Au~~i la conception d'u~ o~aani~me ~~mmand~ pa~ ~n 
appa~eil cent~al ~ouve~a~n, a la man~e~e de l'o~d~
nateu~ commandant la machine a~ti6icielle, doit êt~e 
dêpa~~ê pou~ une conception beaucoup ~iche et comple 
xe, ã la 6oi~ bipola~i~ée lappa~eil neu~o-cê~êb~al/
appa~eil-~ep~oducteu~), démultipliêe Idan~ le~ conn~ 
xion~ ent~e le~ millia~d~ de p~oto-appa~eil~ cellu
lai~e~), ~êcu~~ive, et en6in intêg~êe dan~ une tota
litê active que e~t l'individu". 

Por outro lado, tem-se visto desde o primeiro capítu-

lo deste trabalho que considerar a - Personalidade - significa 

compreender as diversas variáveis que tornam assento em sua for 

maçao. Quer sejam as variáveis sociais e suas dificuldades pr~ 

postas por Koffka, quer sejam as variáveis organísmicas - a o~ 

servaçao e pesquisa da totalidade - corno propõe Goldstei~ ou, 
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o interrelacionamento produzido pela relação entre: linguagem 

- cultura - individualidade, de acordo com Cassirer. Ainda, as 

interrelações sistêmicas em Bertalanffy e Morin. E sendo co

mum a todos os autores citados até agora, a variável tempo e o 

problema da constância. A questão central e como tais variá

veis se organizam? Como a partir de uma organização surge um 

fenômeno que se pode nomear de Personalidade? Como funcionam a 

individualidade, a singularidade organizacional que produzem o 

ser e a existência desta organização? Como aparecem o si e o 

para~si? Que finalidade este aparato existencial comporta? Fi

nalidade esta que se forma no seio das comunicações do organi~ 

mo, no seio de sua complexidade. Além do que, urna complexidade 

que nao mais se isola da física, biologia, psicologia, antropQ 

logia e sociologia - estas, com seus parâmetros interligados e 

ao mesmo tempo que constituem, são constituídas por tal fenôme 

no complexo. 

Conseqüentemente também, se está falando em troca de 

informações. Comunicação que se processa de um modo ou de ou

tro. Com ruídos, redundâncias, assertivas, de qualquer forma 

levando o sistema a reorganizações constantes. Pode-se conside 

rar relações entre a formação de Personalidade e os códigos i~ 

formacionais. De qualquer forma, informações são processadas 

no decorrer do desenvolvimento da Personalidade. Clareia-se 

pouco a pouco a importância do conceito de "responsividade" de 

Goldstein e também, o processo de comunicação como gerador de 

significado e valor seguindo a interpretação que se vem dando 

a estes dois termos desde o primeiro capítulo desta disserta

çao. 
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Conclui-se do sistema, de organização em atividade, 

açao interacionista que promove a produção de si, o ser, aexi~ 

tência que se intercomunicam através de um processo informacio 

nal ao mesmo tempo livre e pleno de ruídos. Da desordem, do 

caos, o aparecimento da mensagem, a geraçao articulada. Parte 

que se ordena, parte que se dispersa. De tudo, uma totalidade 

orgânica. A vida. Mais que a constatação de um fenômeno, o pr~ 

blema em Goldstein e Morin é o alcance da propriedade metodo-

lógica, no primeiro a "simplicidade" no segundo , "complexida-

de" em ambos: 

"Le p~obl~me et di4o~mai4 de t~an46o~me~ la dicouve~ 
te de la complexiti en mê.thode de la complexiti" (ME: 
~in - 1977: 386). 

Como mostra François Jacob (1971:433) é a integração 

organizacional que permite às organizações a nova qualidade de 

vida e conseqüentemente a propriedade de nao serem reduzidas 

a níveis menos complexos de organização. 



CAPiTULO V 

CONTRIBUIÇÕES FENOMENOLOGICAS 

"In~tau~a~ a ~aeionalidade pela ~eduçao do 5bvio da 
~azio p~eeoneebida, ei~ o objetivo da 6enomenolo
gia". (Aug~a~ - 1978:17) 
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Resta trabalhar a última peça deste quebra-cabeças. 

Mais propriamente, pretende-se assinalar de que modo servem a 

este tema as contribuições da Fenomenologia. Ela interessa tan 

to no que se refere aos aspectos metodológicos tanto quanto em 

seus aspectos filosóficos. Como diz Augras (1978:13), em Psic~ 

logia não se pode prescindir dos seguintes questionamentos: 

"Como t~ata~ o homem ~em que~tiona~ o que 6igni6iea 
~e~ homem? Como entende~ o ~entido de no~~a eomp~een 
~io, ~em no~ inte~~oga~mo~ p~imei~o aee~ea do ~igni~ 
óieado do ~igniáieado? Como avalia~ a~ peeulia~ida
de~ de um indiv~duo, ~em ap~eende~ a eomplexidade 
da ~ituaçio do ~e~ no mundo? 

Fazendo Augras tais perguntas ao nível de uma intervenção pr~ 

tica em psicodiagnóstico, as mesmas não devem faltar aos post~ 

lados teóricos embasadores de um teoria de personalidade. A 

abordagem filosófica impõe que se ultrapasse a perspectiva de 

uma subjetividade particular na medida em que é necessário que 

a -compreensão dos fenômenos seja comunicada aos outros. 

Com a Fenomenologia tentar-se-á descrever este espa-

ço de coexistência, a intersubjetividade dos fenômenos. Rela-

cionar o que se chama de natureza e consciência, que tipo de 

implicações entre elas se inserem. ~ preocupar-se com o homem 

concreto situacional conforme Jaspers(1973:XIII), refletir so-
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bre a natureza limitando objetivamente o conhecimento do mundo 

e refletir à "transcendência" o que expressa a essência do pr§ 

prio ser. 

Serão tratados em outro ângulo, temas anteriormente 

vistos. Com mais clareza, tais temas sofrerão ampliações. são 

eles: o contexto situacional, a temporalidade, a 9imensão espa 

cial, a linguagem. 

~ preciso lembrar um dos pontos de ~artida da atual 

dissertação: vem-se insuflado de uma linguagem já desgastada e 

porque nao di zer o suficiente usada e abusada indiscriminadamen 

te - o modo de ação pSicanalítica - longe de se pretender cri ti

car as colocações freudianas, não por ser impossível a crítica, 

mas por fugir ao objetivo básico deste trabalho. O que se quer 

é arquitetar outro tipo de arcabouço para a cornpreensao das que~ 

tões humanas. "E neste sentido serve a Fenomenologia. A descri

ção do ponto de vista da existência, do ser no mundo, da adap

tação por vezes fortuita, ora virtual, no entanto tendendo sem 

pre à adequação entre o ser e o mundo. Aqui Goldstein se encon 

tra na medida em que para ele, ser saudável significa comungar 

com o mundo, isto é, ter uma existência plena. A doença apare

ce como um dia cinzento onde a luz do sol se esvai. Esta falta de 

clareza no estado doentio apaga ao mesmo tempo a vivacidade do 

ser e do mundo. A saúde é como uma chama iluminada pelo perfe! 

to encaixe entre o homem e o .lugar que ele habi ta - este é o ver 

dadeiro sentido do organismo ordenado. De maneira conjugada, o 

ser e o ambiente se formam, se transformam, tornam-se conjun

tamente. Dentro daquilo que é possível, se realizam. Dir-se

-ia: dançam a mesma música. No interior do silêncio, possibi

lidade maior de qualquer som, o ocasalamento homem-mundo tece 
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uma melodia real. Mas nada do que se falou pode ser entendido 

aristotelicamente. Ambas, saúde e doença, antes de constituí-

rem classes estáticas, constituem outrossim facetas do mesmo 

processo. Assim corno fazem parte do mundo físico e do equilí-

brio da natureza, entre outras coisas, os dias claros e os cin 

zentos, fazem parte do organismo: a ordem e a desordem, momen-

tos de saúde e de doença. O que urge ressaltar é o poder de 

criação constante do organismo vivo assim como a possibilidade 

de tornar real a ultrapassagem dos momentos doentios. 

Consequentemente, na abordagem fenomenológica nao se 

encontram categorias rIgidas e esteriotipadas de normal e pat~ 

lógico (Augras - 1978:12). Mas sim, dentro das relações do or-

ganismo, se procura avaliar quais os pontos em um momento dado 

em que o sujeito apresenta dificuldades. Onde ele está impedi-

do de cumprir seu impulso básico, o de atualizar-se. Em que mo 

mento aparece deficitária a intersubjetividade, esta que é o 

verdadeiro espaço de objetivação. Este lugar onde arrebentam 

todos os indícios para a compreensão do indivíduo, mais espec! 

ficamente, dos indivIduos que se interrelacionam. Neste aspec-

to, a Fenomenologia parece a Augras (1978:15) um método justo. 

Merleau-Ponty (1971:17) apresenta em seu livro: 

"A mai~ impo~tante aqui~ic~o da 6enomenologia e ~em 
d~vida te~ unido o ext~emo ~ubjetivi6mo e o ext~emo 
objetivi~mo em ~ua~ nocõe~ do mundo ou da ~acionalida 
de ( ... ). O mundo 6enomenológico é, n~o o do ~e~ pu~ 
~o, ma~ o ~entido que' t~an~cende ~ inte~~ec~o de mi
nha~ expe4iência~ com a do out~o pela ena4enagem de 
uma~ ~ob~e a~ out~a~, ele é poi~ in~epa~avel da ~ubje 
tividade e da inte~~ubjetividade que 6azem ~ua unida~ 
de pela ~etomada de minha~ expe~iencia~ pa~~ada~ em 
minha~ expe~i~ncia~ p~e~ente~, da expe~iência do ou
t~o na minha". 

Diante do fenBmeno não há nada que lhe seja anterior 
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e o que lhe for posterior será sempre outra coisa na medida em 

que a previsão é falaciosa. A significação e o valor de um fe

nômeno são apreendidos jamais de modo total. SeguindoGoldstein, 

o ser é sempre inacabado, ele e sempre quase perfeito, posto 

que se for perfeito, ele "sai" do tempo, deixa de ser históri-

co, deixa o processo para fixar-se na eternidade. 

o ensinamento fundamental dos fenomenólogos pode 

ser postulado da seguinte forma: alcançar a objetividade atra-

vés da intersubjetividade. 

5.1. O Contexto Situacional 

O homem pode ser tudo, qualquer coisa mesmo: animal, 

socius, espírito .•. mas essencialmente ele é existência. Exis-

tir - verbo. ~ esta ação específica que se encontra na rede de 

interações como se fosse um nó a ser desatado. Existência -

conflito - geraçao - equilíbrio. Se há entre sujeito e objeto 

um fosso, longe de serem pensados como partes excludentes, na 

verdade, este fosso obriga a que o sujeito realize o salto. Co 

mo disse Goldstein, o salto às formas - às significações. Se-

gundo Heidegger citado por Augras (1978:21): "toda objet{.v{.-

dade, ê. c.omo ta.t, .6ubjet{.v{.dade". Realizar-se humanamente é a 

essência de estar no mundo, de ser aqui neste lugar onde dial~ 

ticamente o homem se apropria de e é apropriado por. Gabrau 

(Jaspers - 1973:XXII) prefaciando o livro de Jaspers, interpr~ 

ta as palavras deste sobre a "Existenz" do seguinte modo: 

"Ex{..6teYlZ" é tudo a.tém daqu{..to que o homem aplLe.6eYlta 
e é. f.ta ê. plLoplL{.ameYlte a explLe.6.6ão ma{..6 IYlt{.ma do 
eu. A c.ada um c.abe "atua.t{.zã.-.ta". f.6te é o de.6t{.Ylo 
de .6 elL homem". 
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Como Goldstein o impulso básico e primordial do orga

nismo é o de atualizar-se. 

Todavia, ao invés deste fosse ocorrer apenas entre o 

ser e o mundo, tal ocorre no centro próprio do ser. Posto que 

se é investido do outro, do altero O jogo da existência afir

ma-se na demarcação dos limites do eu e do outro, do outro que 

mora em outro eu, reconhecido através do outro que mora em mim. 

O grande desconhecido, do qual "nada" se sabe e por isto mes

mo, do qual tudo, ou melhor quase tudo é possível saber. Desta 

forma, a compreensao do mundo é passada para mim por intermé

dio das representações que o outro faz do mundo, ao mesmo tem

po que a compreensão do mundo pelo outro é feita por meio da 

representação deste mund~ que passo. Os homens funcionam então 

como um sistema aberto. Moramos nesta galeria inter-sistêmica. 

Não há nenhum exagero em dizer-se que o eu vive 

do eus ao mesmo tempo que os circunscreve. 

circunscrito 

Dentre os outros desconhecidos para o homem há aquele 

que demarca seu limite temporal, sua historicidade, - a mor

te -. Impregnado da angústia traçada pela finitude que a morte 

apresenta, o homem lança-se para o futuro, para a realização 

de suas possibilidades. 

Como já foi dito anteriormente, a liberdade de cria

çao está de modo intrínseco ligada com o fator de destruição. 

Organização e desorganização caminham como os dois pes de um 

mesmo corpo. No cerne desta dialética, a síntese que ela impõe 

aparece segundo Augras (1978:23) por intermédio da linguagem -

é esta que clareia instrumentalmente a situação do homem no 

mundo. Visto deste modo, cada personalidade encontra-se perme~ 
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da de linguagem. O estilo próprio que lhe confere singuladid~ 

de. Personalidade, estilo - limite, este lugar preposiciona-

do, posto que intencional a configurar o um entre os muitos va-

rios e diferentes. 

Diz Augras (1978:25) o que se acredita diria também 

Goldstein: 

" ... a 6ala do cliente ... ~ a mani6e~taç~o de 
alidade, e como tal ~e~ã inve~tigada. At~av~~ 
que ~e~~o t~azida~ a lume a~ ~ua~ vivência~: 
hi~tô~ia (o tempo), o ~eu co~po (o e~paço), a 
t~anheza (o out~o), o ~eu 6aze~-~e (a ob~a)". 

Esta citação poderia ser completada com: a fala, a 

~ua ~e 

dela ê. 
a ~ua 

~ua e~ 

linguagem 

do cliente, antes de uma teoria a priori, é a primeira fonte 

de investigação de sua personalidade. 

5.2. A Temporalidade 

Categoria difícil de compreender. Mais que tudo tal-

vez porque de dentro, no interior do ser humano o tempo lhe 

anuncia seu próprio fim. ~ no cerne do homem que ele mora, an-

tes de simplesmente instalar-se de modo passivo como os espec-

tadores de um filme, é o tempo um construtor ativo da pessoa. 

Ele aponta uma contradição básica - senhor de dupla garantia: 

determina o existir humano e confere o término de tal existên 

cia. Na opinião de Augras (1978:27), é a fenomenologia que es-

clarece a característica construtiva do tempo. 

A preocupação temporal longe de ser apenas notada 

num sentido ontológico, o é também e muito significativamente, 

em relação à espéCie, ao grupo social, a própria história dos 

povos. Todo povo tem seus mitos, modos de representação do mun 
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do e neles a questão da compreensao do tempo nitidamente apa

rece. 

o que se designa como presente é tanto biológica como 

socialmente uma confluência de experiências passadas e espera~ 

ças futuras. Ao nascer, chega-se a um lo cus social "pronto" e 

com uma carga genética marcada pelas vivências ancestrais, e o 

caminho a seguir é sempre para a frente - para o tempo não há 

retrocesso, em conseqüência não o há para o homem. O presente 

é esta faceta temporal que torna contemporânea a vivência. Vi

ver imprescindivelmente imbuído de tempo é gastar-se de novo a 

cada momento. A realidade humana é esta realidade existencial. 

No processo temporal,_ não se separam razão e existência. A se

gunda para entrar no espaço de inteligibilidade precisa da 

primeira e esta recebe seu conteúdo daquela. Existir significa 

mesclar-se dentro da vida assumindo decisões singulares - é CO!!! 

portar-se sendo e estando no mundo historicamente determinado 

pelo tempo. Cabe ao homem estar de maneira contínua caminhan

do, viver é traçar estradas sem a petrificação em verdades de

finitivas. Tudo é transformável e o tempo é um dos fatores pa

ra esta transformação. O novo sempre anuncia a consciência dos 

limites, duplamente mostra ao velho aquilo que ele foi e o que 

ele é agora. Isto aclara o sentido. A temporalidade margeia a 

direção intencional da vida, que a cada momento amplia-se de 

possibilidades que irão desaguar na concretização da possibi

lidade final - a morte -. Esta finitude inerente ao homem ad

vem da duplicidade que o habita e de ser ele um ente livre. E 

é justamente a certeza de que a direção temporal vai dar na mor 

te o que permite a realização dos projetos de vida. 



Citado por Augras (1978:3l), Binswanger diz: 

"A ~elaçio do p~e~ente individual com o pa~~ado nio e 
em .6i dete~minada pelo pa.66ado, ma~ pelo . ho~izonte 
dent~o do qual 6io expe~imentad06 ao me6mo tempo p~e
.6ente e pa~.6ado". 
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Seguindo Augras, assim também acontece com o futuro na medida 

em que este está imiscuído nas vivências concretas e imedia-

tas. Desta forma, tudo que se refere ao tempo é passível de s~ 

frer revoluções. E mais, o passado está no homem representado 

pelos fundamentos biológicos, inserido dentro da esfera do pr~ 

sente atual que lhe confere urna significação consensual, cir-

cunscrito no âmbito do futuro seguidor dos passos singulares 

de cada um. O futuro existencial tende para o limite, b fecha-

mento do círculo vivo - a morte -. 

Nas palavras de Merleau-Ponty (197l:4l3): 

" ... já encont~amo~ o tempo no caminho que n06 levava 
à .6ubjetividade, ê p~imei~amente po~que toda6 a6 n06-
.6a.6 expe~iência~, enquanto ~io nO~6a6, 6e di6põem 6e
gundo o ante~ e o d~poi~, po~que a tempo~alidade, em 
linguagem Kantiana e a óo~ma do 6entido Intimo, e po~ 
que ela ê a ca~acte~I6tica mai6 ge~al d06 óat06 p~I~ 
quico~" . 

5.3. A Dimensão Espacial 

Didaticamente, antes do espaço, o corpo. Geografia 

onde a História se processa. O corpo cria o espaço. Corpo - te!: 

ritório ontológico - carta de apresentação para o mundo. O cor 

po e o lugar do outro, no entanto de acordo com Stratton cita-

do por Merleau-Ponty (197l:260), um homem põe-se de pé indepe~ 

dente dos mecanismos bio-neuro-fisiológicos de seu organismo, 

mas especificamente por encontrar-se vinculado, "engajado" 
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ao mundo. Qualquer entrave na articulação homem-mundo, leva o 

corpo a desmoronar-se e se tornar objeto. Durante o desenvolvi 

mento, à medida que o corpo se estrutura o mesmo se dá com as 

representações do mundo. Nos primórdios da espécie, andar de 

quatro dimensionava determinado lugar. Ao soltar as maos do 

chão e eliminar a curvatura, o homem levanta o olhar - salta a 

outro lugar. Antes de previamente construído o espaço é apont~ 

do de acordo com as diposições organizacionais dos objetos. 

Não se trata o espaço como uma sala vazia, pronta a receber os 

móveis, mas este vazio é antes de tudo a condição primordial 

de disposição. O espaço é o através. O engajamento do homem 

ao mundo dar-se-á pelo processo da lei figura-fundo, daí advém 

a perspectiva, a profundidade. Dentro do funcionamento deste 

processo ocorre um movimento duplo; um no sentido de ser em si 

frente a atividades concretas e o outro no sentido das catego-

rias do possível, no âmbito do abstrato, do ser puro, ou me-

lhor, do não-ser. Ainda quanto à noção de perspectiva ou pro

fundidade, é propriamente a intuição deste aspecto que confere 

ao homem a capacidade de perceber a terceira dimensão e colo-

car-se no mundo. Colocar-se até onde possa estender suas mar-

cas mostrando no outro os limites do si mesmo. O corpo é o prl 

meiro território, primeiro pois diz Jaspers (1973b :llO): 

"CulLio.6o é. o 6ato de nO.6.6a c.on.6 c...tê.nc...ta c.oJtpôJtea 
.6e Jte.6tJt..tng..tJt ao.6 l..tm..tte.6 de no.6.6O c.oJtpo ( .•• )0 
~o de no.6.6O c.oJtpo anatôm..tc.o .6e e.6tende até. onde 
e.6ta .6en.6ação de un..tdade c.ono.6c.o. A.6.6..tm o c.aJtJto 
d · .. " -<. Jt-<. j o • •• • 

-nao 
e.6 p E!: 

va-<. 
que 

No entanto, longe de ser dado a priori, o espaço humano é an-

tes de tudo construído pelo homem. O corpo espacial serve en-

tão como zona de demarcação a jogar o ser para a comunicação 
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com o fora e a jogá-lo para a interioridade de seu eu, às con

versas consigo, à procura do centro - cerne que o enraíza 

O espaço corpóreo é tambpem então essencialmente de vivência 

dupla, a sexualidade é um fenômeno que deixa este fato transp~ 

receri ao mesmo tempo em que a junção sexual leva o par, um ao 

encontro do outro, os leva aos limites e preservação de cada 

um. Expressando então este lugar existencial, é a sexualidade 

para Augras (1978:46) urna das mais vivas formas de entendimen 

to do ser, na medida em que nas neuroses esta atividade encon

tra-se em baixa. Isto porque atuar sexualmente é participar do 

movimento duplo de abrir-se e fechar-se, onde toda a angústia 

do vivido é revelada. O corpo do outro é ao mesmo tempo um pa

râmetro de identificação para o corpo próprio e a certeza de 

que ele é a diferença. Concomitantemente o corpo é o senhor de 

toda beleza e vivacidade ao mesmo tempo que biologicamente e o 

lugar de declínio - ele é assinalado pelo tempo. O corpo é a 

imagem viva daquilo que é um homem num momento preciso. A cor

poreidade define o ambiente do eu, negá-la implica em desper

sonalização. Assim corno o tempo, o corpo é outro fator impor

tante na formação de personalidade. O corpo não é o local de 

morada das idéias mas antes, o lugar onde elas se constroem. E 

le é o lugar de apropriação do mundo, nao apenas propriamente 

no que se refere à tornada física, mas sobretudo, à liberdade 

de apropriação existencial. O corpo é em particular o veículo 

condutor e construtor, lugar de expressão da linguagem. 

5.4. A Linguagem 

Se a Fenomenologia vem instaurar o espaço de objetiva 
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çao no fosso existente entre o sujeito e o objeto, tal espaço 

requer compreensão. Para formulá-la é preciso o nível simbóli-

co - na tentativa de criar a interpretação do mundo - para que 

o homem decifre este encanto, aparece a linguagem. o homem 

e desta maneira aquilo que ele faz do mundo. ~ um movimento re 

cíproco decifrá-lo e decifrar a si mesmo. Em páginas anteriores 

viu-se como Cassirer demonstrou que a constituição do homem 

acompanha sua constituição linguística. O mundo é impregnado 

de significação cultural e a linguagem é um dos pressupostos 

básicos. A linguagem é então um instrumento ambíguo pois serve 

à aproximação e afastamento do real. Para que este real seja 

conhecido é necessá~io que dele se afaste. Tal ambiguidade pa-

ra o homem não é nada mais nada menos que a expressa0 de sua 

tensão existencial. A formação da linguagem acompanha a pró

pria formação do eu. ~ claro para os teóricos do desenvolvimen 

to infantil o quanto de domínio que a criança alcança ao en-

trar no meio simbólico, ao precisar seus usos, ao mesmo tempo 

que chega ao controle da marcha. Como se diz anteriormente, o 

corpo como lugar de expressão da fala, de tomada de si e do ou 

tro. A realidade mundana requer ação, forma de atrair. Verbo é 

açao. 

Assim, João (Almeida - 1961:105) 1, 1-4 fala: 

"No pJt.i..nc.I.p.i..o e.Jta o Ve.Jtbo, e. o Ve.Jtbo e..6,tava c.om Ve.U.6, 
e. o VeJtbo eJta Ve.u~. 

Ele e..6,tava no pJt.i..nc.lp.i..o c.om Veu.6. Toda.6 a.6 c.o.i...6a.6 60 
Jtam 6e..i..,ta.6 poJt e.le, e. .6e.m e.le. nada do que. 6o.i.. 6e..i..,to 
.6e. 6e.z. Ne.le. e..6,tava a v.i..da, e a v.i..da e.Jta a luz do.6 
home.n.6" • 

A linguagem é mais que testemunha, é de fato a reve-

ladora do espaço intersubjetivo. 
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Para cada homem em seu estilo próprio, seu modo de fa 

lar revela aos outros homens sua maneira particular de inter-

pretar o mundo. A fala do cliente é então o melhor indício pa-

ra a verificação de sua relação com o meio. Neste aspecto 

Goldstein antecipou-se, mostrando como os seus lesados restrin 

giam-se ao mesmo tempo que ficavam impossibilitados de aven-

turar-se ao exterior. Ficam eles longe da morada dos símbolos, 

longe da intercomunicação do consenso grupal, longe de nos e 

às vezes, longe do eu. Mas ao lado de tal dificuldade tentam 

eles reorganizarem-se no mundo de vida concreto; incapacitados 

de criar o mundo, capacitados apenas de manipulá-lo na práti-

ca das atividades concretas. Assim como o corpo, a linguagem 

que o atravessa constitui-se no verdadeiro mensageiro entre o 

Eu e o Tu, o meio de organizá-los, de decifrá-los e consti-

tuí-los à luz das tensões do duplo existencial. Em verdade, é 

a linguagem que atuali za os possíveis. Cassirer (Augras - 1978: 

80) escreve ser a fala em si mesma, 

"me.d-ia.doJt.a. na. óOJt.ma.ç.ão do.6 obje.to.6; e.m c.e.Jt.to -6e.nt-ido, 
é o me.d-ia.doJt. pJt.-iv-iie.g-ia.do, o -in-6tJt.ume.nto ma.-i-6 -impoJt.
ta.nte. e. ma.-i.6 pJt.e.c.-i0.60 pa.Jt.a. a. c.onqui-6ta. e. pa.Jt.a. a. c.on-6-
tJt.uç.ão de. um ve.Jt.da.de.iJt.o mundo de. obje.to-6". 

Mais do que criar é manipular o mundo, a linguagem 

tem também a função de revelar tal criação aos outros. Falar 

é comunicar-se. Com o próprio sujeito que se encontra existen-

cialmente na dialética do ser e do não-ser, a linguagem apre-

senta duas facetas: aquela que revela e aquela que obscurece. 

Do mesmo modo que o ser, a linguagem que o constitui é senho-

ra desta verdade ambígua, dona de contrastes e incoerências e 

por isto mesmo, a qualquer momento plena de significação. 
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Entretanto, se a compreensao da significação aprese~ 

tar-se "sem sentido objetivo", não ~ isto que a torna inefi

caz. Para a fenomenologia a compreensao que advem do espaço i~ 

tersubjetivo ~ o único meio de trazer a baila a objetividade 

do fenômeno, visto que só partindo do subjetivo chega-se ao m~ 

do de ser e pode-se posteriormente chegar à realidade objeti

va. 

Conforme dizia Heráclito (Augras - 1978:86) sobre a 

obra mítica, a linguagem "não expR..-Lc.a, nem oc.uLta, ma.6 6az .6en 

t.-Ldo". Logo, explicar o mundo atrav~s da linguagem e signifi

cá-lo. 

A linguagem medeia a coexistência dos homens, coexis

tência esta por si mesma multi facetada. Dentro do plano da co

municação o Outro está sempre presente. Mas quem ~ este Outro? 

Aquele que não sou? Aquele que me distancia? Aquele de quem 

sou diferente? O que tem o que nao tenho e por isto me comple

ta? são perguntas angustiantes nao pelos equívocos das respos

tas mas primordialmente porque dentro da visão fenomenológica 

existencial, o Outro é aquele que mora comigo, ao inv~s de me 

completar como uma parte que me falta, ele me constitui. Faz 

parte do grande Nada que me fundamenta enquanto sujeito huma

no. Em Heidegger (Augras - 1978:56) "o outJto é um dupR.ode.6.-L". 

Em conseqüência os homens não existem, eles coexistem. Aqui 

eles se reconhecem. O homem ~ então o estrangeiro na terra de 

si mesmo, um forasteiro dentro de seu corpo o que o impele a 

aventura. Ser sujeito não ~ tão claro como ser um objeto. Ser 

sujeito basicamente ~ nao ser-sujeito. ~ enfrentar a ambigui

dade de ser aquele que conhece e aquele que ~ dado a conhecer 
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o senhor das descobertas. Tratar-se dentro deste paradoxo faz 

com que o homem trate paradoxalmente o mundo. Logo, os objetos 

só são enquanto significados, nunca são em essência algo de 

eterno. As definições de qualquer objeto são sempre transfor

máveis dado que a própria duplicidade humana o obriga a meta-

morfoses contínuas. O ser só é pleno enquanto perdura o des-

conhecido de si mesmo, na medida em que ser pleno é ser em pr~ 

cura. Deixar a procura é encontrar o marco definitivo - a mor-

te -, onde a linguagem não mais remete a outro lugar, onde o 

corpo permanece inerte. A dialética percorre o eu e os outros. 

Relata Augras (1978:57): 

"A imagem da totalidade que, a nlvel p~ieol5gieo, ~e 
pode~ia eon~ide~a~ eomo modelo da ~e~~onalidade inte 
a~ada, mo~t~a-~e int~in~eeamente múltipla. O homem 
e, em ~ua e~t~utu~a, homo duple~". 
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CONCLUINDO 

"Ex-i...6.t-i..lLmO.6 - a que. .6e.lLa que. .6e. de..6t.-i..na"? Ve.t0.60 
(1979: Lado 2; 6a-i..xa - 3) 

"E quando na.6ç.o 6-i..co t-i..vlLe.. E.6t.a ~ a ba.6e. de. m-i..nha 
:tlLag~d-i..a". L-i...6pe.c,tolL (1978 :35) 

a 

Nada mais difícil do que o verbo - concluir -, prefe-

rir-se-á usá-lo no gerúndio pois tem-se consciência das limita 

ções de que se foi acometido e segundo Goldsteim, o ser e sem-

pre inacabado. 

Considerando - Personalidade - como um sistema aber-

to, chega-se à atividade que lhe é inerente. Atividade esta 

sustentada pelos pressupostos da unidade do funcionamento glo-

bal do organismo. Em Gestalt, a totalidade é una, em Goldstein 

o organismo é uma totalidade. Em Gestalt o fenômeno total sur-

ge pela ação do processo figura e fundo - limites intercambiá-

veis - que aparecem no seio das significações. Desde a Teoria 

da Forma, a importância do significado e do valor se faz no-

tar. Para Goldstein, na ciência psicológica, a Psicologia da 

Forma ganha do associacionismo na medida em que compreende a 

articulação do conjunto e traz à luz a relevância da organiz~ 

ção, relevência esta que se repete em Goldstein e na Teoriados 

Sistemas. Organização através dos vínculos internos e não apa-

recida mecanicamente como supunham os associacionistas. Este 

pressuposto organizacional é produzido intrinsecamente pelo c~ 

ráter da ordem. Desta maneira ressaltam os aspectos qualitat! 

vos, onde a dicotomia: qualidade-quantidade permanece irrisó-

ria, posto que para os gestaltistas a quantidade é um dos mo-



168. 

dos de se expressar a qualidade e esta, será aquilo que acon-

tece de peculiar a uma organização. E ver-se-á como a perso-

nalidade adquire a configuração de singular e única. 

Dir-se-ía que o outro lado da moeda que compoe a per-

sonalidade é o comportamento. Este, ao mesmo tempo que expres-

sa aquela é o ponto de partida como manifestação do organis-

mo cuja essência o alimenta. ~ a Gestalt, em Psicologia, que 

define o comportamento como molar, dizendo ser ele uma unidade 

ímpar que deve ser estudada a partir de si mesma. Constitui o 

comportamento um arranjo único e original, emergente dentro de 

um espaço e um tempo que lhes são próprios. ~ ele ainda que co!!. 

tém a significação. O comportamento se dá num meio, meio este 

chamado pelos gestaltistas de comportamental, posto que já é 

significado e imbuído de propriedades dinâmicas. Mas isto nao 

é t~do,' no primeiro capítulo viu-se a definição de Kôhler de 
" 

,iexperiência direta" que trata da colocação do eu frente ao 

mundo, ou melhor, inserido no mundo, estanto este eu no que 

Koffka denomina de "comportamento fenomenal". Tudo o que foi 

visto até agora ocorre dentro de um campo. Neste, as variáveis 

de força interatuam mutuamente. ~ o conceito de campo que os 

gestaltistas apanham da FíSica com o intuito de definir a Psi-

cologia dentro de parâmetros científicos. Fundamentalmente o 

campo se constitui numa organização abrangendo a totalidade 

da "experiência direta" de Kôhler. O conceito de campo faz re-

tornar aos estudos psicológicos mais que a importância da de

terminação da essência dos fenômenos, a determinação das rela

çoes que nele acontecem, o que remete a transformação constan 

te que o jogo de forças de um campo impõe a seus elementos. 
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Logo, as relações e a situação do momento é que mais de perto 

estabelecem as propriedades das estruturas existentes. 

Porém, todos estes fenômenos são, de acordo com a Psi 

cologia da Forma, regidos por leis. Leis estas que acionarão 

a funcionalidade dos mesmos. Sendo de caráter geral, elas, as 

leis, implicam em que cada estrutura as expressará de modo sin 

guIar. Desta forma, não constituem conceitos antagônicos: lei 

e individualidade. Será fácil compreender então, metodologi

camente, a personalidade enquanto regida por leis gerais e ao 

mesmo tempo particular para cada indivíduo. Já se disse no ca

pítulo sobre Gestalt que a funcionalidade do campo permite 

transitar dos aspectos particulares aos gerais sem que ambos 

se confundam." A lei fundamental da Gestalt é a da pregnância -

acontece o melhor possível em circunstâncias determinadas. Des 

ta, derivam todas as outras leis da teoria da Forma. Elas sao 

leis de organização seguindo o processo de figura e fundo. Co

mo primeira aproximação tem-se a Personalidade como uma forma 

organizada de modo peculiar que pode, dependendo das situações 

expressar-se segundo diferentes configurações. Como figura que 

salta de um fundo é a personalidade internamente organizada. 

Fazem parte de tal organização: a proximidade, a continuida

de, a semelhança, a simetria, o fechamento, corno um processo 

de funcionalidade integrada. 

~ de capital importância na Teoria da Forma o con-

ceito de eu. Tentam os gestaltistas mostrá-lo corno uma unida

de organizada no tempo e no espaço assim como, um dos objetos 

integradores da personalidade visto em acordo com as leis org~ 

nizacionais, sendo encarado como um dos objetos do campo e co-
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mo todos os objetos, o eu, apresenta-se segregado conforme uma 

unidade. O eu se acha estreitamente ligado ao "corpo" como es

paço onde ele se entende e com mais propriedades, o eu cons

trói o espaço. O eu aparecerá como figura segregada a partir 

de forças de tensão. Em primeiro lugar tem-se as localizações 

espaciais, ,o eu tende a estar sempre referenciado no espaço em 

todas as direções. O eu precisa também de um estímulo diferen

cial no campo para surgir, quando o campo é inteiramente homo

gêneo o eu pode desaparecer por algum tempo. O seu reapareci

mento dependerá das forças de organização sensorial obedecendo 

aos pressupostos do isomorfismo. são as necessidades que tra

balham como um sistema de "tensão" permanente tendo sua força 

diminuída na medida em que são atendidas ou redestribuídas pe

lo sistema. Estas tensões reativam-se a posteriori e são elas 

que promovem os comportamentos. As forças de tensão agem como 

segregadoras da unidade-eu assim como as forças de semelhan-

ça que articulam um todo coeso. Tal coesão facilita a constân

cia da unidade. O outro fator considerado pelos gestaltistas 

e o tempo. 

Já se conclui u no primeiro capítulo ser o eu um siste

ma que se interrelaciona com outros sistemas, é possuidor de 

algumas características especiais em termos de constância, sen 

do segregado por forças espaço-temporais e experiências senso

riais. 

No entender de Koffka é o eu aquele que aproxima cien 

tificamente o entendimento do que vem a ser personalidade. ~ 

o eu uma organização aberta ao mundo e que com este interage. 

Ao mesmo tempo em que se apresenta transformável, apresenta-se 
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constante devido a tais interações inter-sistêmicas. pergun-

ta-se se o que difere a unidade-eu das outras unidades do cam

po não ê o fato de tal unidade constituir-se como um comple

xo de sistemas interdependentes. ~ o eu propriamente a essen

cia dos fenômenos individuais, podendo aparecer em toda sua 

plenitude, ou, como um complexo sistêmico, em alguns de seus 

aspectos. 

De acordo com os gestaltistas a investigação do con

ceito de personalidade necessita de pesquisas paralelas. Ape

nas pensando as variáveis sociais o estudo depersonalidadepa~ 

sa a ter um vínculo correto com a realidade. Dentro deste uni

verso social, o eu é o primeiro ponto de partida. Passam a ser 

temas centrais as interrelações inter-sistêmicas. Dentro do re 

ferencial da psicologia da Forma a personalidade adquire os 

atributos de uma Gestalt configurada singularmente. A grande 

questão que surge é o problema da organização. 

Examinou-se quando foi abordado o trabalho de Golds

tein as considerações metodológicas, isto porque, para este 

autor, necessário é a verdadeira integração entre o método de 

trabalho e aquilo que está sendo pesquisado no sentido de pro

mover a mais ampla objetividade. Em observância ao homem no 

mundo é que se redefine a metodologia e passa-se dos pressu

postos atomísticos aos de caráter holísticos. Além de redefi

nir o método, Goldstein pretende redefinir a natureza humana 

e vai postulá-la como una e cultural. Abandona-se a razão como 

fundamento do ser humano e dirige-se para as formas, as signi

ficações, o simbólico. Se a natureza humana ocorre dentro de 

uma cultura a metodologia para estudá-la deverá aparecer no 
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seio das experiências de vida. O que só será possível em se c~ 

nhecendo o funcionamento do organismo partindo de suas PIÓprias 

expressoes, de sua significações qualitativas. Para Goldstein 

os sintomas que surgem no organismo são mostras de como este 

se encontra, especificamente mostram qual o seu significado. 

Dentre os quatro grupos de sintomas arrolados por Goldstein 

em sua prática junto aos afásicos, o quarto grupo e sobre a

queles que aparecem no sentido de não permitir que o organismo 

entre em "situação catastrófica" e segundo o autor, tais sinto 

mas funcionam como protetores da Personalidade global. Desta 

forma, são os sintomas, indícios reais de disfuncionalidade or 

ganística e conseqüentemente de uma personalidade desarticula 

da, havendo como bem mostraram os gestaltistas, entraves no 

processo figura e fundo. Além do que, fica comprometida a área 

de abstração. Sabe-se que "a atitude abstrata" é função pecu

liar do ser humano e o que lhe possibilita a criação, a autono 

mia, a atuação dentro das categorias do possível. Várias tare

fas dependem desta atitude e elas estão articuladas entre si 

como se viu no segundo capítulo. Elas expressam em conjunto a 

facilidade do organismo adequar-se ao mundo, imiscuir-se nele 

e principalmente, separar-se dele. Quando o organismo se apre

senta com disfuncionalidade que dependendo do grau interfere 

mais ou menos na atitude abstrata, o mesmo fica à mercê do mun 

do, nao pode mais manejá-lo, criar formas, guia-se apenas pe

los sinais elementares e o ser passa a agir sob o domínio da 

"atitude concreta". No organismo dito "normal", as duas atitu

des se complementam, sendo que a abstrata é a transformadora e 

o requisito básico da concreta. 
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Todo o trabalho de Goldstein leva em conta, primor-

dialmente, os aspectos biológicos e o ponto de partida conside 

rando o organismo como totalidade é o sistema nervoso que se 

mantém enquanto um sistema continuamente excitado, sendo que 

qualquer padrão de estímulo provocará nele reaçoes globais. 

Goldstein cria a Lei Biológica Fundamental que expressa a ade

quação entre o organismo e o mundo. A atividade organísmica é 

alimentada tanto por fatores externos, mas principalmente, pe

la força ativa determinada pela essência do organismo. Toda 

adequação entre o organismo e o meio ocorre como uma Gestalt. 

As respostas do organismo ao meio obedecem sempre a uma confi

guração nova, as respostas dependem do significado do "estímulo 

para o organismo. 

Neste estado de criação, o eu se separa dos outros 

eus e dos outros objetos do mundo. Constituído como unidade o 

eu elabora seu pertencimento ao mundo. Tal processo se dá se

gundo o que Goldstein chama de mecanismos "não-conscientes", c~ 

mo os reflexos, instintos e impulsos, juntamente com os ditos 

"conscientes". Todos estes fatores seguindo a tese do organis

mo como totalidade ocorrem em conjunto. Atuam verdadeiramente 

como uma cadeia inter-sistêmica em que todas as partes são ac! 

onadas. A personalidade global se desenvolve dependente também 

da maturação, pois a imaturidade biológica coloca o ser de mo

do precário em relação ao meio que o cerca. Para Goldstein ne

nhum comportamento é reprimido. Mas, frente a uma situação que 

provoca ansiedade, a pessoa executa outro tipo de resposta, c~ 

mo que desligando uma chave do sistema e ligando outra que lhe 

pareça mais adequada à situação presente. O organismo tende en 
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tão a eliminar as atitudes perniciosas ã constituiç~o de sua 

personalidade total. Os fatores "n~o-conscientes" que também 

englobam: os sentimentos e as necessidades, s~o positivos em 

relação a compreensão da personalidade global e mesmo estes fa 

tores, dependem para o seu funcionamento da atitude abstrata. 

Sendo o organismo encarado como um sistema global, e-

le apresentará comportamentos ordenados quando vive situações 

com sucesso, e comportamentos desordenados quando sobrevem o 

fracasso. Mas em todo organismo os dois tipos de comportamen-

to estão presentes pois ele transita entre a ordem e a desor-

demo Entender o organismo desta maneira é ter por base a teo-

ria do sistema nervoso como um orgao que funciona de modo inte 

grado, um sistema que trabalha em estado constante de exci ta-

çao e que é levado a cumprir a "Lei Biológica Fundamental", ou 

seja, adequar-se ao mundo. Só esta tarefa permite que o orga-

nismo se atualize. A ordem no comportamento é a disposição que 

possibili ta a pessoa usar sem maiores dificuldades os objetos 

e situar-se do mesmo modo, diante das situações. A luta entre 

o eu e o meio é inevitável e posi ti va. Sem sombras de dúvida, 

a personalidade surge a partir dos choques e di z Goldstein 

(1971:98) : 

"em ~ltima an~li~e. a eo~agem n~o ~ nada mai~ Que a 
~e~po~ta a6i~mativa ao~ ehoque~ da exi~t~neia, ao~ 
ehoque~ ~ue i neee~~~~io ~upo~ta~ pa~a aleanca~ a 
~ealizacao da p~õp~ia natu~eza". 

Frente a impossibilidade de estar no mundo, o orga-

nismo lança mão das chamadas "reações substitutivas" como a 

neurose, a loucura e o suicídio. As ações perdem o caráter de 

espontaneidade em relaç~o ã personalidade global do indivíduo. 
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Só é possível falar de um organismo, o que ele é, sua 

essência natural, se forem marcados. os fatores que implicam no 

relativo estado de constância do mesmo. E o que mostra esta 

constância são os "modos de comportamentos privilegiados", a

queles que estabelecem e restabelecem o equilíbrio orgânico. 

Obedecem eles também à lei da boa forma. Uma operação adequa

da é aquela que promove a manutenção da constância e da ordem 

do organismo apesar dos estímulos do meio que podem lhe causar 

transtornos. são condições reais para um organismo normal: o 

comportamento privilegiado, a ordem e a ação adequada. Estas 

constantes organísmicas tanto se referem ao aspecto físico co

mo ao psíquico e elas servem para determinar a essência do or

ganismo. O tempo é uma de tais constantes e servirá para a for 

mação de personalidade. Cada ser desenvolve-se obedecendo a 

seu próprio ritmo. O comportamento ordenado só acontece se o 

ritmo do organismo e respeitado. Além das constantes é a confi 

guração adequada entre o homem e o mundo, a configuração cria

tiva e transformadora que é capaz de denunciar a essência hum~ 

na. A finalidade do organismo é objetiva: realizar sua nature

za. 

Cumprindo a máxima goldsteineana (1951:347) - "c.ada 

home.m ê. a me.dida de. -6ua pJtôpJtia l1oJtma.tidade." todo organismo que 

executa suas tarefas provindas das necessidades de sua essen

cia, ou que vence os desafios do meio sem, violentar-se é con 

siderado normal. ~ então, a unidade organísmica que conhece 

melhor do qualquer outro o que impede e o que facilita a atua

lização de suas possibilidades. Para cada organismo há um con

junto de regras, sistemas e domínios especiais que só para ele 
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significam, pois para cumprir sua natureza o organismo deverá 

realizar as tarefas que lhe são necessárias dentro de um esp~ 

ço e de um tempo determinados. Cada realização constitui uma 

Gestalt e diferentemente dos gestaltistas, para Goldstein es

ta Gestalt é sempre uma forma assumida pelo organismo enquanto 

totalidade e que também para ele, provem a forma muito mais da 

articulação interna do organismo do que do meio. Esta prove-

niência da forma é propriamente uma construção organísmica. O 

fato da forma provir do interior do organismo havia sido anun

ciado por Kôhler. As boas formas não são previamente dadas,mas 

surgem das necessidades do organis~o. Procurar boas formas é 

andar a cata de comportamentos preferidos e ordenados que oco r 

ram devido a labilidade e a dinâmica para a realização da es

sência. O organismo é uma unidade menor inserida dentro de uma 

unidade maior - o mundo -. porém, o organismo só é unidade en

quanto se reconhece como tal. 

O homem se cria à medida que cria o mundo. Neste pr2 

cesso tem-se como mediador, a linguagem. Esta funciona no ser 

humano como uma função categorial na formação do mundo. Obser

vando os pacientes afásicos Goldstein conclui que deficiências 

na atitude abstrata levam a alterações bem marcadas ao nível 

da linguagem. Estes pacientes não trabalham com o simbólico, ~ 

cham-se restritos em sua liberdade, estão com as possibilida

des de atualizar sua essência limitadas. A linguagem é o veí

culo mais elevado através do qual o indivíduo se relaciona com 

o mundo e se realiza. g fator de relevo a compreensão do sign! 

ficado do fenômeno e em relação aos aspectos da linguagem, to

do fenômeno deve ser entendido de acordo com a posição que as-
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sume dentro do sistema a que pertence. 

Conforme se processa a maturação biológica, desenvol

vem-se paralelamente a linguagem e a personalidade global. Es

tes desenvolvimentos acompanham o desenrolar de funções cere

brais que são: as de representação, fazendo parte da área vo-

luntária; as funções da expressividade emocional; os aspec-

tos da memória motora ligados à área sensorial e finalmente as 

funções cotidianas, onde os três tipos anteriores se acham me~ 

clados e fazem parte das realizações frente à situações concr~ 

tas. Transtornos nas modos de articulação da linguagem consti

tuem indícios de distúrbios na personalidade global - um cho

que na existência do organismo. A linguagem interior expressa 

os aspectos psicológicos da mesma. ~ referente ao modo de cada 

um exprimir-se, a criação do estilo, expressa0 da Personalida

de individualizada. A linguagem é uma apresentação do "espí

rito" afirmando o caráter psicológico individual. 

O ser humano enquanto livre domina o simbólico e den-

tre as representações com as quais o homem cria o universo, 

mais de perto se encontra a linguagem. Longe de apenas nomear 

objetos previamente dados, a construção linguística os cria na 

medida em que os representa e significa. O uso da linguagem 

é para a Personalidade soltar-se da coisa em si, romper os li

mites em que os outros animais permanecem. Como cada objeto do 

mundo é construído por um nome elaborado pelas funções linguís 

ticas a criança também tem um. Seu nome é ~, nome este conso

lidado pouco a pouco num ato cuidadoso de aventura. E cada no

me é uno e neste aparece o múltiplo. Sintetizar é compreender 

o que há de comum nas mais diversas manifestações. Isto acon-
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tece quando a criança nomeia o objeto, isto ocorre quando a 

criança passa a nomear-se, assim é, quando o estilo personalí~ 

tico de um indivíduo expressa a multiplicidade. Disse Cassirer 

(1969:29), que com 

na linguagem o homem nao ~5 adqui~e um novo pode~ ~o
b~e a~ coi~a~, ~ob~e a ~ealidade objetiva, ~enao tam
bém um novo pode~ ~ob~e ~i me~mo". 

A linguagem abre o espaço da convivência, é um instru 

mento de importância social mas ela também abre o espaço para 

os jogos e a fantasia. E que são estes senão a realização das 

possibilidades humanas? 

A intuição pela linguagem coloca para o homem o seu 

centro de referência - o espaço - que articula o lugar da dife 

rença entre o eu e o tu. Intuir o espaço, para o homem e in-

tuir o locus de sua personalidade, mas é ainda a linguagem 

que lhe permite intuir o tempo - este que vai marcar a histó-

ria desta qualidade específica, ou seja, a Personalidade. Tem-

po e espaço, partindo de referências diferentes constituem a 

unidade da pessoa. Do primeiro tem-se um conhecimento mediato 

enquanto que do segundo o conhecimento é imediato. O tempo é 

uma categoria ativa que faz parte de um processo dinâmico. A 

representação do tempo se dá na medida em que a pessoa e o 

verbo interatuam. 

Através da linguagem o ser intui a categoria de núme-

ro o que permite opor o múltiplo ao um, a diferença e a iden-

tidade. Espaço, tempo e número constituem as intuições obje

tivos da linguagem. Paralelamente e em interação há a intuição 

subjetiva - o eu. O nome eu surge com a compreensao do signi

ficado·do corpo - que é o seu lugar original. ~ a contradição 
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ent~e a objetividade e a subjetividade da existência que atra

vés do ato expressam a unidade. O eu é peculiar na medida em 

que só é idêntico a si mesmo o que confere à Personalidade o 

cariter de fenSmeno singular. sio atividades do "espIrito" iso 

lar-se do mundo em plena solidio e ser independente deste. A 

linguagem como ato do "espIrito" diz respeito ao eu e e 

processo. 

puro 

Até aqui, neste sistema que constitui a Personalida

de, tem-se como variiveis: o eu como ponto de partida; a lin

guagem mediadora que constrói este eu e o mundo; o espaço cor

poral; o tempo histórico; a atitude abstrata e a liberdade co

mo fundamentaçio no sentido de cumprir o destino da atualiza

çio de si. A Personalidade é aquilo que mais caracterIsticamen 

te corresponde à essência do organismo. Ela é do organismo, a 

qualidade individual. Funciona como um sistema e apresenta-se 

sob as ordens de leis e processos que lhe configuram. Ser uma 

qualidade individual é ser uma constante que se desenrola no 

decorrer de um processo funcional. Ser uma constante, uma orga

nizaçio sistêmica, nunca acabada porque sempre em transforma

çao e livre que se apresenta em rItmo próprio. 

Em Bertalanffy (1977) os sistemas sao os mesmos que 

totalidades complexas e implicam para seu estudo, o abandono 

da pesquisa dos fenSmenos enquanto isolados e passa-se a consi 

deri-los com interdependência recIproca. Nos sistemas, sao ne

cessirios a ordem, a desordem e a organizaçio com o fito de se 

atingir a dinâmica do processo, o significado da unidade to

tal. Nos organismos vivos fala-se de sistemas abertos - um pr~ 

cesso ininterrupto de relações que vio além da simples passa-
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gem de informação e que estabelecem principalmente a troca de 

matéria com o meio. Em cada estágio de tais sistemas há trans-

formações, atingindo sempre um maior grau de complexidade. Tais 

sistemas dependem da organização que provem da ordem que lhe 

confere harmonia, e o que leva cada organismo a formar-se en-

quanto unidade básica. 

Os sistemas abertos com o passar do tempo desenvol-

vem-se de um estado de completa interação a um estado de inde

pendência de suas partes levando-os para a individualização - a 

unidade provida de qualidade própria. O organismo regula a si 

mesmo e as interferências produzidas por sua interação com o 

meio. 

O organismo encarado como unidade psicofísica é rede-

finido como 11 sistema de personalidade ativa 11 (Bertalanffy-1969: 

256) • 

Nos sistemas, es estruturas organizadas aparecem co-

mo fruto das relações entre a ordem, a desordem, a organiza-

ção e a dispersão. As leis surgem de encontros aleatórios para ' 

proclamar que a interação precisa jogar com a desordem e o ruí 

do. Seguindo tais preceitos o organismo está em constante ger~ 

çao. 

O sistema é o mesmo que organização, urna organização 

é o mesmo que forma, Gestalt, urna Gestalt é o mesmo que unida-

de e uma unidade qualificada é o mesmo que Personalidade. A 

personalidade é aquilo que emerge de interações. 

A unidade integra partes antagônicas que ao mesmo tem 

-po urna nao existe sem a outra, tem-se: a homogeneidade e 
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a heterogeneidade, a dispersão e a união, o aproximar e o afas 

tar, a ordem e a desordem, a saúde e a doença. Ocorrem ao mes

mo momento. Neste jogo, emerge a liberdade que fundamenta a 

personalidade. As interações permitem uma gama de possibilida-

des, combinações e porque é livre o organismo transita entre 

elas e porque é livre ele as nega para criar outras. Sendo uma 

organização o organismo é ativo, mesmo sendo tal organização 

provinda de encontros aleatórios. O caos, o vazio sao propria

mente os constituintes do organismo. Um contrário vemparacon~ 

tituir o outro. Assim o tempo que permite a história permite 

também o seu fim. O espaço-corporal, possibilidade ímpar en

tre outras da vivacidade celular e existencial é o locus da de 

generescência biológica. A vida e o espírito que ultrapassa a 

si mesmo e libera o ser. Os instintos que contem a carga gené

tica ancestralmente marcada, apontam para a diferença quando 

atualizados. Ou melhor, como Goldstein (1951) prefere, as for

ças pertencentes a alguns seres que os movimentam para certas 

ações e que dependem da maturação para serem adequados. Estas 

forças aprimoram o ato e melhora o relacionamento homem-mun

do. Melhor é dizer impulso que se apresenta a cada um equili

brando a tensão orgânica. Impulso único pois o organismo é uma 

totalidade que funciona integrada e tem por tarefa a "atuali 

zação de si", força esta de extrema importância para a forma

ção do eu. O organismo tem este illpulso amo finalidade e e a 

Personalidade o que expressa mais característicamente esta for 

ça. ~ a personalidade que de modo qualitativo adequa o homem 

ao mundo, ao falhar este mecanismo de adequação, a responsiv! 

dade de Goldstein, sobrevem a ansiedade. Sobrevem o sentimen

to que a pessoa tem do "nada", do vazio que a constitui mas 
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que é preciso negar para o aparecimento dos possíveis. A trans 

formação é inevitável e só a morte, esta que é a última possi

bilidade a elimina. A organização organísmica permite que o 

ser seja centrado em si mesmo o que ocorre por apresentar-se 

como um sistema aberto. Este centramento tem sua efetividade 

no corpo, no espaço. O ser conplexo, a personalidade aparece 

no cerne daquilo que é uno, ora divergindo, ora alterando-se, 

de modo ambíguo, contraditório e incerto, constante, compleme~ 

tando-se de maneira relacional. O organismo é um sistema que 

se abre e se fecha em contemporaneidade, participa de sua pró

pria geração enquanto se atualiza. No fluxo regenerativo, for

ma-se e transforma-se o fenômeno individual, e assim surge a 

personalidade, funcionando esta existência singularizada de 

maneira precisa. Um idêntico específico que o diferencia de ou 

tros objetos e que o situa como pertencente a outros sistemas 

numa relação interdependente. A personalidade e a integração 

de uma totalidade ativa, um processo de comunicação entre o ho 

mem e o mundo. Comunicação que gera o espaço intersubjetivo da 

coexistência. Para a apreensao da personalidade que se insere 

como um fenômeno é correta a abordagem fenomenológica, na medi

da em que esta vem tornar claro e objetivo este aparecimento 

da intersubjetividade e por meio dela, ressaltar o significa

do e o valor que lhe são inerentes. 

O verbo que o organismo cumpre é o existir. ~ esta 

atividade que a personalidade executa em sua plenitude. Exis

tir é a expressão mais íntima do eu. Cabe ao espírito sinteti 

zar o outro que há no eu e demarcar os limites entre a intimi

dade e a alteridade. No ato de libertar-se aparece o confronto 

com o desconhecido. Enfrentar o diferente, posicionar-se cara 
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a cara com a criação é remeter-se a outro lugar. Como já foi 

visto, a personalidade, desabrocha exatamente como um lugar 

preposicionado, temporalmente qualificado pelo estilo próprio, 

pela história individual. 

Tendo a linguagem como uma das fontes de investigação 

da personalidade, esta se apresenta da mesma natureza que o 

organismo. ~ mesmo, a manifestação qualitativa dele. Desenvol-

ve a mesma essência básica para cada um de modo específico. 

Dentro do sistema que integra o p'ar organismo - personalidade, 

a tarefa é confrontar o vazio, o indiferenciado, o nada, a an-

gústia de ser livre - o que demarca ser prisioneiro apenas da 

liberdade. Do zero absoluto às criações de forma mediadas nelo 

aspecto lingüístico. Como um sistema aberto, neste processo no 

vas organizações são geradas, o mundo é transformado e o eu é 

construído. Junto com as organizações, a dispersão e a desor-

demo Fenomenologicamente é o tempo um dos construtores. Dentro 

do tempo, a personalidade é uma confluência de experiências, 

um momento contemporâneo que pela abstração remete ao passado 

e 'ao futuro. 

A personalidade é um sistema que torna especial o sis 
J-

tema organísmico a proporção que o engaja no mundo, que o arti 

cuIa no campo do simbólico. Ele o torna especial enq~anto e re 

presenta e faz-se sua representante. Tudo aue a personalidade 

faz é relacionar o organismo. Nada mais há nos sistemas do que 

relações. Elas são constantes, entrelaçando-se formam as emer-

gências. O processo - o movimento -, suas leis - as diretri-

zes - A Lei Biológica Fundamental: harmonia e adequação, a 

lei da pregnância - o melhor possível no contexto situacionali 
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a lei de figura e fundo - deslindar o eu e o outro. Leis que 

trabalham corroboradas pela atitude abstrata. Leis surgidas com 

o fito de configurar a atualização de uma conquista histórica 

no território que lhes é propício. Leis mediadas pela lingua

gem, ao mesmo tempo organizando e dispersando a funcionalidade 

total da atividade organísmica. Em linhas gerais, fenômenos 

construtores da interioridade e da exterioridade: do eu en

volto e envolvente de outros eus. Leis inter-sistêmicas diale

ticamente sintéticas e ambíguas. 

Modelo aproximado: a personalidade funciona da mesma 

forma como um processo ininterruptamente ativo em favor da uni 

dade organística de modo particular e único. ~ a qualidade es

pecial que define o organismo. Fenômeno subjetivo que em rela

ções intersubjetivas, torna-se a objetivadora do organismo e 

do mundo. No homem, é ela que realiza as possibilidades ao an

dar à cata de comportamentos privilegiados e ordenados - as m~ 

nifestações mais constantes do organismo. Obedece ao tempo que 

ao se fazer inaugura sua geografia. A linguagem os representa. 

A Personalidade tem por começo, relaç6es: por meio, um proces

so ativo: por fin, o inacabamento. 

Parafraseando Morin (1977), a Personalidade é um sis

tema de sistema de sistema que são emergências de emergências 

de emergências. 
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