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De acordo com a praxe acadêmica, estudos do tipo que 

realizei devem ser conduzidos de maneira quase solitária. A 

ajuda que se nos é lícito oferecer não deverá incidir sobre o 

núcleo de idéias que dão substância ã pesquisa. 

Entretanto, é justo reconhecer que nossas concep 

çoes e crenças - em sua maioria - nos tenham sido apresenta -

das pelos múltiplos caminhos através dos quais a tradição e a 

inteligência se fazem presentes. Responsáveis e beneficiários 

desse largo e influente processo somos todos n6s. Entretanto, 

uns um pouco mais do que muitos outros: os professores. Difí

cil, porém, é a contabilidade exata de tais influências, pois 

se está no terreno das idéias. 

Pessoalmente, por um indeclinável dever de grati 

dão, desejo nomear três professores que, significativamente, 

influíram na minha formação acadêmica: Antonio Gomes Penna 

Eliezer Schneider e Hanns 'Ludwig Lippmann. O último, infeliz

mente, já não mais se encontra entre nós. 

Fico grato, também, às pessoas que mais diretamente 

emprestaram sua ajuda na confecção deste texto: ã senhora 

Irene Meyer, pela dedicação incansável com que reuniu e orga

nizou os meus apontamentos e ã minha esposa, Maria das Neves 

KrUger, pelo estímulo constante e sistematização da bibliogra 

fia. À Débora Pinto Otoni manifesto os meus agradecimentos,aos 

quais faz jus, como boa dati16grafa que é. 
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RESUMO 

O tema central deste estudo é o dos fundamentos da 

Psicologia Social. Neste sentido, foram examinados pressupos

tos ontológicos, epistemológicos, lógicos e axiológicos mas, 

também, as bases conceituais, teóricas e metodológicas deste 

setor da Psicologia contemporânea. A justificar este empreeg 

dimento, encontram-se duas suposições: a de que qualquer ci 

ência ê inexorávelmente construída sobre postulados metafísi

cos e lógicos, e a de que a falta de clareza em relação a e~ 

tes impede a instalação de programas de pesquisa conseqUên-

teso 

Os objetivos colimados na consecuçao deste traba

lho·podem ficar assim discriminados: caracterização da Psico

logia social; análise de suas bases filosóficas e lógicas; e~ 

pe~ificação da origem e classificação dos conceitos psicosso

ciológicos; avaliação do estágio de teorização atingido na Psi 

cologia Social; e discussão de aspectos epistemológicos da me 

todologia de pesquisa psicossociológica. 

Este texto pode ser classificado como filosófico.E 

pode sê-lo em virtude da natureza dos problemas submetidos' à 

investigação e da metodol0~ia empregada para este fim. 

São três as conclusões mais relevantes: em primei 

ro lugar, a de que em todas as ciências sociais e humanas,por 

subsistirem diversos pressupostos antropológicos ou imagens 00 

Homem, cabe fomentar.o pluralismo teórico; a de que nas disci 
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plinas-psicológicas, a orientação nomotética - uma dentre vá

rias alternativas doutrinárias existentes - deve continuar a 

ser desenvolvida; e, finalmente, a de que a Psicologia Social 

insere-se como elemento importante no processo de autoconsci

ência do Homem. 
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SUMMARY 

The central theme of this study refers to the foun 

dations of Social Psychology. In this case both the ontologi

cal, epistemological, logical and axiologial suppositions, as 

well as conceptual, theorical and methodological fundaments of 

this field of contemporary Psychology were examined. Two sup

positions justify this task: the first onde is, that alI sci

ences are inexorably based on metaphysical and logical funda

mentaIs and the second is, that the lack of clarity about th~ 

se elements hinders the development of consequent research pro 

grams. 

The aims collimated in the achievement of this work 

can be specified as follows: characterization of Social Psy-

chology; analysis of the philosophical and logical ftmdamentals 

of that discipline; specif~cation of the origin and attempt to 

classify the psychological concepts; evaluation of the ~heore 

tical leveI achieved in Social Psychology; and discussion of 

the epistemological aspects of the methodology used in this 

field. 

This dissertation may be classified as philosophi

cal, due to the nature of the problems submitted to investig! 

tion and of the methodology used to this end. 

Three main conclusions were reached: first, that 

in alI human and social sciences, due to persistence of seve 

,'ral anthropological assumptions or images of Man, i t is conve 

nient to promote the theoretical pluralism; second, that in 

psychological disciplines, the nomothetical orientation - one 
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of several existent doctrinary alternatives - should continue 

to be developed; and, finally, that Social Psychology occupi

es the place of an important element in the process of Man's 

self-consciousness. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na composição deste texto encontrar-se-á uma mistu 

ra de três ingredientes: de~e~içõe~, 

Com as primeiras pretendeu-se apre~entar - com a maior clare

za possível -, a Psicologia Social como disciplina cientific~ 

mente orientada, e o que esta contém em termos de pressupos -

tos, teorias, conceitos e métodos; de seus fundamentos, en-

fim. As análises, por seu turno, foram edificadas sobre resul 

-tados de estudos descritivos, mas aquelas, convem declarardes 

de logo, não foram encaminhadas de maneira que, ao seu cabo, 

chegássemos à conclusão - como se observa com alguma freqUên

cia em trabalhos do gênero do deste - de que esta seria uma 

área científica inviável. Ao contrário, a posição que perfi -

lhamos é mais otimista, pois admitimos que a Psicologia So

cial, sem embargo de suas evidentes fragilidades teóricas e 

metodológicas, é um domínio de pesquisa científica cuja rele

vância social e possibilidade de desenvolvimento não demandam 

muito esforço para serem percebidas. A par de prospecções des 

cr~tivas e analíticas, deparar-se-á com algumas id~ias - su-

gestões, corno preferimos designá-las -, que talvez pudessem 

ser de alguma utilidade na promoção temática e teórica deste 

ramo da Psicologia contemporânea. 

O momento é apropriado para referir urna das difi -

culdades com a qual tivemos de nos haver. ~ que quando tenta-
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mos examinar uma disciplina científica de uma maneira global, 

considerando seus resultados e os elementos que a constituem, 

podemo-nos encontrar na situação epistemologicamente desfavo

rável do observador externo, não integrado às atividades que 

caracterizam a ciência em sua dimensão dinâmica. Tal perspec

tiva enseja, com freqUência, análises formais e esquemáticas 

bem distanciadas do terreno das demarches científicas concre

tas, que exibem uma grande variedade de problemas relaciona -

dos com o objeto, com o esforço de teorização e com a imple -

mentação da metodologia de pesquisa. O que podemos dizer, em 

favor do esforço que despendemos e que aqui se encontra mate

rializado, é que ao longo da realização deste trabalho não ne 

gligenciamos o problema ora aventado. A importância que a ele 

concedemos deve ser perceptível àqueles que lerem estas pági

nas com atenção. 

1.1 PERSPECTIVAS 

Este trabalho, como qualquer outro, apóia-se sobre 

pressupostos que o seu autor julga aceitáveis ou necessário ~ 

colher. Por outro lado, aos que movidos por algum motivo, de 

tais contribuições procuram tomar conhecimento, convém saber 

das premissas que se encontram na origem dos argumentos que 

se dispõem a analisar. Pensando desta maneira, julgamos que 

este seja o lugar apropriado à apresentação dos quatro princi 

pais postulados que alicerçam esta nossa tentativa de exami -

nar as bases da Psicologia Social. 
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Em primeiro lugar, admitimos o ~eal~~mo metaál~~co. 

Isto significa que aceitamos a hipótese de que o mundo, e tu

do o que ele compreende, constitui uma realidade objetiva. N~ 

le encontram-se incluídos tanto fenômenos sensorialmente tan 

gíveis~quanto processos e estados refratirios i nossa observa 

ção. Processos cognitivos e motivacionais mas, também, o amor 

e a amizade, exemplificam os da última categoria. 

o ot~m~~mo ep~~temolõg~co é o segundo de nossos 

pressupostos fundamentais. Com a expressão 'otimismo epistem~ 

lógico' desejamos designar a posição filosófica baseada na su 

posição da possibilidade do conhecimento. No que concerne a 

esta perspectiva somos intransigentes: admitimos que qualquer 

atividade epistemológica, dentro e fora das ciências, só pos

sa ser justificada se houver a crença de que a meta visada 

o conhecimento - possa se~ atingida. E mais: por conhecimento 

entendemos sentenças verdadeiras. 

Quanto i origem do conhecimento definimo-nos a fa

vor do ~ac~onal~~mo. Não negamos que experiências perceptivas 

nos propiciem informações (a esta altura dos debates filosófi 

cos seria insensato recusi-Io), mas o que se afirma é que os 

conceitos, as proposições e as teorias, ou seja, esses eleme~ 

tos abstratos que nos facultam explicar a realidade, nao nos 

sao doados pela natureza empírica; resultam de nossa ativida

de intelectual. No fundo, as grandes realizações da ~cultura 

foram promovidas pelo racionalismo. 
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Finalmente, a quarta premissa é a da P~~ealag~a ea 

mo e~êne~a natu~al. Com esta expressão queremos dizer que o 

objeto de estudo nesta disciplina (mas não só nesta) - o com

portamento - pode ser interpretado como manifestação objeti -

va, cuja ocorrência não resulta, ao menos em níveis inferior

res de complexidade, do arbítrio pessoal. De fato, entendemos, 

sem negar a possibilidade de que possamos dispor de algum grau 

de autonomia ou independência em relação a situações estimu1~ 

doras, que o agir humano possa ser estudado sob a perspectiva 

das relações nômicas entre variáveis antecedentes e variáveis 

conseqUentes. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A Psicologia Social já alcançou uma etapa avançada 

no seu desenvolvimento co~o disciplina empírica. ~ bem verda

de que por aqui estamos a deplorar a precária integração teó

rica e a ausência de teorias de grande porte mas, por outro 

lado, notamos a multiplicação de atividades de pesquisa e o 

empenho no sentido da procura de paradigmas teóricos e metodo 

lógicos que facultem a instalação de programas de pesquisa 

abrangentes e heurísticos. Assim, se nos debruçarmos sobre a 

Psicologia Social, encontraremos razões que nos autorizam a 

nutrir alguma esperança em relação ao porvir desta área cien

tífica. 

E exatamente porque assim a consideramos é que su-
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pomos ser nao apenas conveniente, mas necessário, envidar es

forços na análise de seus fundamentos, dentre os quais desta

cam-se os ontológicos, os epistemológicos, os lógicos e os a

xiológicos. 

A obtenção da clareza no plano dos alicerces de 

qualquer ciência - formal ou empírica - ê importante por dois 

motivos: em primeiro lugar porque pode reduzir a incidência 

de discussões sofísticas e, em segundo lugar, porque enseja 

condições de planejamento e condução de pesquisas conseqUen -

tes e ordenadas. 

1.3 OBJETIVOS 

Como acabamos de observar, um emp~ndimento do ti

po que temos em vista justifica-se pela necessidade de se po

der contar com uma melhor compreensão das bases extra-cientí

ficas sobre os quais, a disciplina científica que se está a 

avaliar, repousa. Mas, quais são os objetivos mais especÍfi -

cos que ora temos em vista? São os abaixo declarados, em núme 

ro de cinco. 

Antes de mais nada, ea~aete~~za~ a P~~eolog~a So

e~al eontempo~ânea de maneira abrangente, destacando o seu o~ 

jeto, seu estágio de desenvolvimento nos países em que ê mais 

representada, suas relações com a História e suas perspecti -

vas futuras. 
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Em segundo lugar - e este e um objetivo importag 

te - i;de.nt.i;ái;c.atl. o.s plte..6.6/lpo.st.O.6 áLf..o.6óáic.o.6 da P.6i;c.oR..ogi;a SE.. 

c.i;aR... A rigor, parece-nos impraticável edificar uma ciência 

sem fundamentá-la metafisicamente. Este fato pode causar al

gum mal-estar àqueles mais apegados à orientação positivista; 

mas isto não altera o atual estado das coisas. 

Em seguida, propomo-nos a examinar o problema da 

áoltmação e. c.R..a.6.6i;ái;c.ação do.6 c.onc.e.i;t.o.6 p.6i;c.o.6.6oc.ioR..ógic.o.6.PaE 

tiremos da suposição - em congruência com nossa posição raci~ 

nalista - de que observações de interesse cientifico são sele 

tivas e não podem ser realizadas sem que se disponha de con-

ceitos prévios. 

Outro objetivo é o de anaR..i.6alt e. avaR..ialt o e..6t.ã-

gio de. de..6e.nvoR..vime.nt.o t.e.óltic.o at.ingido na P.6ic.oR..ogia Soc.iaR... 

Na perseguição desta meta e~tudaiemos a questão dos paltadig

ma.6 e das lte.voR..uçõe..6 c.ie.nt.1áic.a.6, com referência a esta dis

ciplina. 

E por último, pretenderemos de..6t.ac.alt e. anaR..i.6altM 

pe.c.t.o.s e.pi;.st.e.moR..ógi;c.o.6 do.6 mét.odo.6 e.mplte.gado.6 na P.6ic.oR..ogi;a SE.. 

c.i;aR... Neste ponto, não passaremos ao largo de críticas endere 

çadas ã metodologia com~mente empregada nesta área, assim co

mo nao deixaremos de focalizar a questão dos métodos alterna

tivos. 

De resto, desejamos asseverar que na confecção de~ 

te texto mas, também, na condução de nossa pesquisa e refle-
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xao, observamos a regra geral de que em atividades intelec 

tuais devemo-nos empenhar na medida de nossas melhores possi

bilidades. 

1.4 METODOLOGIA 

Não escapará, mesmo aos que destas observações nao 

vierem a tomar conhecimento, que este trabalho não se consti

tui numa pesquisa empírica, nem experimental. Também não pod~ 

rá vir a ser caracterizado como estudo teórico, no sentido de 

que se procura propor alguma teoria ou hipótese que possa, 

posteriormente, ser submetida ao julgamento dos fatos. Naver 

dade, a metodologia que empregaremos é a dos estudos filosófi 

cos: leituras, comparações, análises e sínteses. 

Uma nota relativa ã linguagem. No Brasil, nao dis

pomos de normas tão precisas para a elaboração de textos téc

nicos, quanto as sugeridas pela Ame~~ean P~yehoto9ieat 

A~~oe~at~on. Assim, ficamos indecisos se devemos escrever na 

primeira pessoa do singular, se numa vaga, indefinida e dis -

tante terceira pessoa ou se na modesta primeira pessoa do pl~ 

ralo Nós optamos pela última, porque achamos mais justo as

sim; porque não temos a pretensão de uma completa originalid~ 

de - o que, a propósito, supomos nao ser muito viável, já que 

nos subordinamos, gostemos disto ou não -, a uma tradição cul 

tural que é ampla e nos influencia. Eventualmente, e por uma 

questão de estilo, empregaremos a terceira pessoa do singular. 
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1.5 DIVISÃO DO TEXTO 

Este texto, incluindo a introdução, compreende sete 

capítulos. O assunto tratado em cada um deles pode ser inferi 

do da leitura dos títulos: introdução, caracterização da Psi

cologia Social; pressupostos da Psicologia Social; conceitos 

da Psicologia Social; teorias em Psicologia Social; métodos 

em Psicologia Social; e conclusões gerais. Cada capítulo, ex

cetuando-se o último, é constituído por cinco un~dade~, sendo 

que muitas destas foram divididas em ~ec~e~. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DA PSICOLOGIA SOCIAL 

Qualquer tentativa de situar a Psicologia Social 

entre as ciências sociais e humanas esbarra com a dificuldade 

apontada por J.Piaget (1973), de que é impraticável estabele

cer limites rigorosos entre estas ciências. De fato, é uma 

tarefa de difícil execução a de tentar separar fenômenos - co 

mo os sociais e psicológicos - que se encontram inter-relaci~ 

nados. Contudo, existe e pode-se utilizar um critério geral 

de diferenciação das ciênciàs empíricas, distinguindo-as en

tre si. Este procedimento é baseado na ênfase aplicada, pelos 

especialistas, ao conjunto de processos que pretendem expli -

caro Deste modo, obtém-se um reconhecimento e uma discrimina

ção dos problemas científicos que sociólogos, antropólogos 

psicólogos e historiadores, restringindo a enumeração àqueles 

grupos que maiores afinidades de interesses apresentam, alme

jam esclarecer. Assim, adiantando uma informação que se encon 

tra analisada na primeira unidade deste capítulo, pode-se ve

rificar que os psicólogos sociais avocam a si o estudo de pr~ 

cessos psicológicos mais relacionados com os fenômenos soci -

ais, especialmente os derivados da interação social. 

Debalde será o esforço aplicado além do obj etivo de 

uma diferenciação disciplinar baseada nos interesses de pes

quisa e no sistema conceitual tomado como referência. Se em 
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algum momento viessem a ser definidas, com rigor, fronteiras 

entre disciplinas científicas contíguas, o mapa assim alcanç~ 

do seria de pouca valia, pois o desenvolvimento científico o 

tornaria obsoleto. g um fato largamente conhecido que qual-

quer ciência encontra-se permanentemente sujeita a mudanças 

conceituais, teóricas, metodológicas e técnicas, assim como é 

sabido que a História é o plano mais favorável ao exame das 

alterações produzidas nas ciências. E é desta perspectiva que 

se pode verificar, na Psicologia ~ocial, a instalação, pelas 

mãos pioneiras de W. McDougall (1926; sendo que a primeira e-

dição é de 1908), da temática da motivação social, ao ~esmo 

tempo em que da Sociologia, surgiram as contribuições de E.A. 

Ross (1908). Para W. McDougall (op. cit., pág. 17), a pesqui

sa dos instintos seria fundamental para a compreensao das a

ções individuais e coletivas, merecendo, portanto, um desta -

que especial na Psicologia Social; E.A. Ross (op. cit.), por 

sua vez, baseou-se nas leis da imitação social de G. Tarde 

(1843 1904) e ressaltou a importância dos processos de imi

tação e sugestão na pesquisa psicossociológica. Nenhum dos 

dois programas, delineados por W. McDougall (1871 - 1938) eE. 

A. Ross (1866 - 1951), foi mantido. Outros temas, como o das 

atitudes, da aprendizagem social, da socialização e da perceE 

ção social, foram sendo acre~centados ao rol dos temas pesqui 

sados por psicólogos sociais, promovendo a inclusão de novos 

conceitos, métodos e técnicas de pesquisa, desfazendo e esta

belecendo relações com outras áreas científicas. Bastará esta 

observação para se concluir da futilidade de esforços que vi

sam definir, com precisão, os limites da Psicologia Social. 
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Por outro lado, psicólogos sociais conduzem suas 

pesquisas levando em conta as interpretações que a sociedade 

ã qual pertencem admite em relação ao Homem. Nas sociedades 

humanas, no passado como no presente, a interpretação global 

do Homem é necessária ã estrutura e dinâmica social, fundame~ 

tando a educação, a ordem jurídica, os costumes e a vida poli 

tica. Interpretações desta ordem são implicitamente admitidas 

e cumprem um destino pragmático. Em qualquer sociedade,os el~ 

mentos que permitem a configuração da imagem do Homem brotam 

de fontes culturais tão distintas como são as artes, a reli -

gião, a Filosofia e as ciências. Assim,admitindo-se que a 

Psicologia Socialtenhasuaeraízes fincadas em terreno cultiva 

do por tradições e crenças de origem tão variada como as que 

foram acima apontadas, pode-se concluir que os psicólogos tam 

bém estejam contribuindo na explicação de condutas humanas e 

na interpretação global do Homem. Entretanto, cabe lembrar 

- e deplorar -que em nenhum momento da História da Psicologia 

Social, densamente povoada de microteorias, hipóteses e dados 

empíricos, surgiu alguma teoria que houvesse provocado signi

ficativas mudanças intelectuais. 

Este capítulo foi destinado a uma caracterização 

da Psj'~ologia Social, abrangendo as seguintes questões: obje

to de estudo, características e tendências teóricas em diver

sos países, e relações entre a Psicologia Social e a Histó 

ria. À análise destes ítens, seguem-se as conclusões. 
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2.1 O OBJETO DA PSICOLOGIA SOCIAL 

a) Abo~dagem plu~al~~ta do objeto 

O desenvolvimento de qualquer área científica depe~ 

de da integração de três elementos: objeto de estudo, métodos 

e técnicas de pesquisa e sistema de conceitos básicos. Quanto 

ao objeto da Psicologia Social pode-se perguntar: o que se pr~ 

tende estudar e sob que perspectiva? Fenômenos observáveis do 

comportamento social? A natureza social do Homem? Relações in

terpessoais? A influência social? Processos inter e intragru -

pais? A rigor, considerando o atual estado de coisas na Psico

logia Social, deve-se reconhecer que há diversas respostas pa

ra a pergunta relativa ao objeto de estudo. E.Aronson (1972 

p.5) expressou nitidamente esta conclusão ao dectarar que há 

quase tantas definições de Psicologia Social quantos são os 

psicólogos sociais. 

Por outro lado, na história da Psicologia Social, 

do início deste século aos nossos dias, verifica-se, também, 

o aparecimento de sucessivos tópicos de pesquisa. Alguns, como 

é o caso do das atitudes, permanecem e percorrem o caminho de 

uma progressiva maturidade teórica; outros, como foi o destino 

do dos instintos e do da consciência de grupo, desapareceram. 

Trata-se, portanto, de uma questão bastante complexa. A posi -

ção adotada por alguns autores, como M.Irle (1978), é a de ne

gligenciá-la, entendendo que a Psicologia Social deva ser defi 
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çoes teóricas de psicólogos sociais. 
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Do ponto de vista filosófico há dois argumentos 

que, por serem pertinentes, convém examinar. O primeiro refe

re-se à dimensão subjetiva de qualquer objeto de pesquisa em

pírica; ele não é estudado como tal, isto é, como ente dotado 

de (possíveis) atributos ontológicos.Objetos de interesse cien

tífico só podem ser conhecidos a partir de representações e 

teorias que criamos para explicá-los. Em outras palavras e, 

talvez, mais claramente: o fenômeno a ser apropriado cogniti

vamente terá que ser submetido às nossas condições; antropo -

morfizado, no sentido epistemológico. A admissão desta pers -

pectiva não exige um compromisso relativista, pois nossas te~ 

rias e idealizações deverão ser submetidos a dois critérios 

o da via empírico-experim~ntal e o da lnte~~ubjetlvldade. O 

primeiro envolve uma confrontação entre hipóteses, deduzidas 

de uma teoria ou isoladas, e proposições que descrevam os da

dos de origem factual; e o último, por sua vez, compreende as 

iniciativas que visam comparar - por intermédio de proposi 

ções e análises da linguagem - as idealizações que pesquisad~ 

res independentes houverem gerado a respeito de um mesmo obj~ 

to. 

O segundo argumento é designado pela expressa0 que 

intitula esta parte do texto. Refere-se à possibilidade de 

submeter qualquer objeto de pesquisa a diferentes perspecti -

vas de análise científica; permanece o objeto, mas alteram-se 
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os métodos e técnicas de investigação, sistemas conceituais e 

conjeturas quanto a possíveis conexões entre variáveis nele 

(objeto) existentes ou com ele relacionadas. O estudo do com

portamento agressivo pode ilustrar o argumento que acaba de 

ser lido. A pesquisa da influência de fatores genéticos, gla~ 

dulares, sócio-culturais e históricos, assim como os da apre~ 

dizagem, provocações, personalidade e frustrações ,caberá, co~ 

forme o ângulo de análise escolhido, a psicólogos, biológos 

ou cientistas sociais. ~ oportuno lembrar que uma das conse

qüências desta diversidade de planos e estratégias de investi 

gação científica é a pluralidade teórica. E este é um proble

ma reiteradamente examinado por pesquisadores que almejam al

cançar alguma unidade teórica. ~ provável que o desiderato da 

integração teórica possa vir a ser alcançado em duas etapas : 

inicialmente no âmbito de uma ciência básica, como a Genética 

e a Psicologia e, num seg~ndo passo - mais temerário - no pl~ 

no interdisciplinar. O conceito de abo4dagem plu4al~~ta do 

objeto guarda uma correspondência com o do duplo d~~Qu4~O de 

G.Devereux (1975, p.ll), mas é mais extenso do que o último. 

Os argumentos precedentes, a respeito da dimensão 

subjetiva do objeto de pesquisa e da possibilidade de anali -

sá-lo sob diversos prismas científicos, harmoniza-se com alg~ 

mas das contribuições do desempenho teórico de L.Fleck. Segu~ 

do este autor (L. Fleck, 1980; especialmente no 49 capítulo), 

o estabelecimento de um objeto científico subordina-se a dois 

sistemas de crenças: o pen~amento Qolet~vo e o e~t~lo de pen-
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~amenzo. Ambos estão presentes na formação de uma comunidade 

científica, sendo o primeiro constituído por suposições ge-

rais a respeito dos atributos e processos do objeto ao passo 

que o estilo de pensamento define a perspectiva sob a qual a 

quele deve ser focalizado. O ingresso e a permanência de um 

pesquisador numa definida comunidade científica dependem de 

seu assentimento às crenças centrais do pensamento coletivo e 

do estilo de pensamento adotadas pelos integrantes da preten
~ 

dida comunidade. L.Fleck também sugeriu ~ idéia de que o pro-

gresso científico fica denotado por mudanças no estilo de pe~ 

sarnento. Essas mudanças podem ocorrer sob três modalidades 

distintas: complemenza~ão, dilaza~ão e z~an~óo~ma~ão. Nos 

dois primeiros casos não há modificações na estrutura do sis

tema de crenças; os conceitos básicos permanecem, havendo ap~ 

nas uma absorção de outros, secundários, que decorrem do ape~ 
~ ~ 

feiçoamento de teorias iniciais. A terceira forma, porem, e 

manifestada quando ocorrem pronunciadas alterações no estilo 

de pensamento. Agora, sob este ângulo de apreciação, como se 

situa a Psicologia Social? Na verdade, a Psicologia Social co~ 

temporânea se caracteriza por uma grande dispersão temática , 

cuja análise é processada a partir de posições teóricas dife

rentes; tal situação, porém, não desobriga os psicólogos so

ciais de chegarem a algum acordo a respeito do objeto e dos 

conceitos e métodos que empregam para explicar o primeir~ Re~ 

ta declarar que as contribuições de L.Fleck, falecido em196l, 

relacionando a existência de fatos científicos com o modo de 

pensar de membros de uma comunidade científica especializada, 
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foram essenciais ao desenvolvimento das pesquisas de T. Kuhn 

(1970) em torno das inovações e transformações teóricas naHi~ 

tória das Ciências. 

Nas duasseçoe:s subseqUentes encontram-se infor

maçoes que podem ser tomadas como acréscimos ã argumentação 

conduzida até aqui. Entretanto, não é demais lembrar que psi

cólogos sociais procuram explicações para os comportamentosh~ 

manos descritos por Platão (p~otãgo~a~, 322 - 323). Os homens 

primitivos, assim o mito platônico, viviam dispersos e, por 

esta razão, eram vencidos pelas feras. Por necessidade, asso

ciaram-se. Mas coube a Hermes, enviado por Zeus, criar condi

ções para o estabelecimento da justiça, da amizade e da conci 

1iação entre eles. 

b) A~ dua~ ve.~te.Yl.te.~ da P-6.ic.o.f.og.ia Soc..ial 

Sob uma perspectiva histórica, verifica-se que a 

Psicologia Social vem sendo desenvolvida por psicólogos e so

ciólogos, embora estes especialistas não concedam, uns aos ou 

tros, muita atenção. As diferenças mais significativas entre 

estes dois grupos de psicólogos soc:~is situam-se, notadamen-

te, no nível de análise e na orientação metodológica (R. G. 

Boutilier et aI., 1980, p.5). A par disso, há que registrar 

o fato de que em ambas as vertentes da Psicologia Social, as 

principais contribuições teóricas foram produzidas por auto -

res norte-americanos. 
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Caracteristicamente, psicólogos sociais de forma -

çao psicológica vem se ocupando com o estudo de processos psi 

cológicos individuais relacionados com es~ímulos e situações 

sociais. Recensear autores que depuseram a favor deste ponto 

de vista não parece ser uma tarefa cientificamente produtiva; 

assim, as referências aos textos de E.E.Jones e H. B. Gerard 

(1967, p.l) e M.Bornewasser et aI. (1979, p.12), devem ser 

tomados apenas como ilustração do ~nd~vidu~l~~mo da Psicolo -

gia Social psicológica. A rigor, nesta área da Psicologia, a

pesar da acenttiada. variação temática verificada entre o seu 

início e os nossos dias, manteve-se a perspectiva individua -

lista ressaltada por F.H.Allport (1924, p.4). Entretanto, de~ 

de já convém observar que esta orientação conduziu a microani 

lises que, examinadas mais de perto, dificilmente poderão vir 

a ser consideradas úteis nas explicações do comportamento so

cial que se manifesta nas diversas situações do nosso cotidia 

no. Esta continua ainda a ser uma das fontes de vigorosas crí 

ticas assestadas ã Psicologia Social. 

W.J.Mc Guire (1980), um autor a perseguir o ideal 

da integração do conhecimento psicossociológico, estabeleceu 

um claro e convincente paralelo entre dois tipos de teorias 

psicológicas: as que são geradas por procedimentos hipotétic~ 

dedutivos e as que têm origem em ~dê~~~ o~~ent~do~~~. As da 

última espécie sao mais freqUentes do que as do primeiro gen~ 

ro. Considerando este ingulo de análise, W.J.McGuire(op.cit.) 

chegou ã conclusão de que na Psicologia Social há 16 tendên -

cias teóricas baseadas em idéias orientadoras diferentes. Há, 
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também, oscilações, historicamente registradas, quanto à im -

portância concedida às diversas perspectivas psicossociológi

caso Por exemplo, as teorias da consjstência cognitiva alcan

çaram um maior detalhamento na análise de variáveis (indepen-

dentes, dependentes e intervenientes), especialmente a da di~ 

sonância cognitiva, ao longo da década de 1960. O interesse 

por estas teorias declinou nos anos subseqüentes; cederam lu

gar às teorias da atribuição. Provavelmente não será tão apl! 

cável ao caso das teorias da atribuição e da consistência co~ 

nitiva, heurísticas e de apreciável congruência, mas é de se 

acolher o argumento de J.M.lnnes (1980) relativo ao modismo 

dispersivo e desorientador na Psicologia Social. M.E.Shaw e 

P.R.C~tanzo (1970, p.5) sugerem outra conduta na descrição 

do objeto da Psicologia Social psicológica: a partir de áreas 

de interesse geral. Assim, destacar-se-iam três setores de 

investigação: o da influência de variáveis sociais sobre o 

comportamento individual; o da interação grupal; e o do estu-

-do de processos individuais compartilhados (isto e, de compo~ 

tamentos semelhantes, manifestados por pessoas que, integran

do um mesmo grupo, encontram-se submetidos aos mesmos estímu-

los sociais). 

Tentando realizar uma avaliação do montante das co~ 

tribuições de psicólogos sociais de formação sociológica, C.F. 

Graumann (1975, p.4) estima que estas atinjam cerca de um ter 

ço de todas as hipóteses e teorias que concorrem para o dese~ 

volvimento da Psicologia Social. t uma parcela significativa. 

Agora, sob outro aspecto, qual é a característica mais notá -
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vel desta ordem de contribuições teóricas? De uma maneira ge

ral, nelas podem ser constatadas tentativas de integração de 

variáveis sociais e psicológicas, sendo as primeiras as inde

pendentes. No entanto, a resposta ã pergunta pode ser mais 

precisa, desde que sejam considerados os principais desenvol

vimentos teóricos que avultam nesta área de pesquisa científl 

ca. Neste sentido, é possível distinguir três perspectivas 

distintas. A mais solidária com as análises macrossociais é a 

que se inspira no estudo de M.Weber (1967; tendo a primeira 

edição ocorrido em 1904 e 1905), a respeito da influência da 

ética protestante, principalmente na sua versao calvinista 

no desenvolvimento do capitalismo moderno. Esta obra de M. 

Weber não foi e nem é ignorada por psicólogos sociais cujo 

interesse esteja na linha da pesquisa da inter-relação entre 

fatores sócio-culturais e o caráter, considerando este último 

termo designativo de um conjunto articulado de característi -

cas de comportamento que se manifestam, com algum grau de re

iteração e estabilidade temporal, em específicas situações de 

estimulação social. g justamente neste plano - no da pesquisa 

das relações entre o caráter e a estrutura social - que se 10 

caliza a contribuição de H.Gerth e C.Wright Mills (1953). 

Outra orientação, a segunda, nesta análise, é a 

que procede de G.H.Mead (1953). No bojo do In~e~acioni~mo Sim 

bôlico deste autor encontramos conceitos muito férteis para 

a pesquisa do comportamento social. São, sobretudo, os concei 

tos do ou~~o gene~alizado (idem, op. cit., p. 184), eu e m~m 
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(idem, op.cit., p. 224) e o de lnt~~nallzação d~ g~~to~ ~lgni 

6Ieant~~ (idem, op.cit., p. 217). A expressão 'Interacionismo 

Simb6lico' ~ derivada da ~nfase concedida por G.H.Mead no es

tudo dos símbolos utilizados nos processos de interação so

cial. A E~eola d~ Chleago fundamentou-se no Interacionismo Sim 

b6lico, mas ~ oportuno observar que faltou, ã teoria de G.H. 

Mead, uma maior consist~ncia (ou integração te6rica) e clare

za na definição dos termos básicos. 

A Etnom~todologla ~ a terceira orientação psicoss~ 

cio16gica desenvolvida por soci6logos. Num certo sentido, re

presenta uma crítica ã maneira mais positivista e pragmática 

de teorizar nos domínios da Sociologia e da Psicologia Social. 

Etnometod6logos como H.Mehan e H.Wood (1975), tendem ao exame 

do sistema de regras que se supõe subjacente às condutas indi 

viduais; criticam a teoria normativa da ação, isto ~, a teo -

ria baseada no pressuposto de que ato~~~ (n6s, no desempenho 

de pap~is sociais) conhecem e observam regras ou prescrlçoes 

comportamentais. Criticam, tamb~m, a suposição de que manife~ 

tamos, nas interações sociais, uma conduta de natureza estri

tamente racional. A pesquisa etnometodo16gica encontraria a 

sua validade - segundo os etnometod6logos -, desde que ela 

fosse aplicada a situações interativas cOI~~retas; a abstração, 

o isolamento, para fins de análise, de qualquer um dos elemen 

tos (normas, atores e situações sociais), não é o caminho ade 

quado ã busca de um conhecimento que permita a eomp~~~n~ão de 

condutas que exibimos em interações sociais. A Etnometodolo -

gia é fenomeno16gica sob um duplo aspecto: na valorização dos 
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dados imediatos da consciência e na procura de posições mais 

neutras, despreconcebidas, por parte do pesquisador. 

Resumindo, pode-se afirmar que a Psicologia Social 

psicológica e a suacongênere, de orientação sociológica, apr~ 

sentam-pronunciadas diferenças quanto aos pressupostos, con -

ceitos, métodos e nível de análise adotados no estudo de fenô 

menos relacionados com a interação social. Mas é exatamente 

este aspecto o da convergência de interesse para a pesqui

sa da interação social - que fez com que S.Stryker (1977) e 

J~S.Hous_e; (1977) sugerissem o fomento de um maior esforço de 

integração entre os dois ramos da Psicologia Social contempo

rânea, entendendo que desta integração possam resultar benefi 

cios teóricos. Num projeto desta ordem poderia ser levada em 

conta a diferenciação analítica do comportamento social pro -

posta por G.R.Semin e A.S.R.Manstead (1979). Há, segundo es

tes psicólogos sociais ingleses, três modalidades diferentes 

de comportamento apresentados em interações sociais: nôm~Qo~, 

~d~o~~~nQ~ã~~Qo~ e ~eQon~~~u~~vo~. Nômicas são condutas acen

tuadamente consensuais, compartilhadas e resultantes de pro -

cessos específicos de socialização; subordinam-se a regras ou 

normas mais ou menos independentes das pessoas. Comportamen -

tos idiossincrático~. por sua vez, exibem-se em processos in

terativos conduzidos por duas ou mais pessoas que mantém rel~ 

cionamentos mais íntimos; são condutas de maior conotação pe~ 

soaI, tonalizadas afetivamente, aguardadas e aceitas com tais 

características pelos interatores. Finalmente, as respostas 

comportamentais que apresentamos em situações sociais que não 



22 

conseguimos interpretar mobilizando a nossa experiência so

cial anterior, e que por isso mesmo demandam a elaboração de 

regras específicas, são denominadas reconstrutivas. 

Considerando as informações e argumentos apresent~ 

dos nas páginas iniciais deste capítulo, ter-se-á chegado a 

duas conclusões (parciais): a de que a Psicologia Social teo

ricamente mais incrementada é a conduzida por psicólogos so

ciais de formação psicológica, daí o caráter mais individua -

lista desse segmento da Psicologia e, em segundo lugar, a de 

que e difícil, devendo ser uma tarefa bastante penosa, tentar 

uma descrição pormenorizada e precisa do objeto de estudo de 

psicólogos sociais. Como vimos, há abundantes informações que 

autorizam a conclusão de que, sob este último prisma - o do 

objeto -, tem havido, ao longo da História da Psicologia So-

cial (esta ainda carecendo de maior desenvolvimento), sucessi . -
vas mudanças de ênfase na pesquisa de diversos aspectos de 

comportamentos sociais humanos. Trata-se de uma área cujos te 

mas também podem estar relacionados com pesquisas processadas 

em setores como os da Psicologia Geral, Psicologia do Desen -

volvimento, Psicologia da Comunicação, Psicologia Intercultu

ral, Psicologia política e Psicologia Econ6mica, restringindo 

a enumeração às áreas da Psicologia contemporânea que aprese~ 

tam uma maior probabilidade de superposição e complementação 

temáticas em relação à Psicologia Social. A par disso, pSicó-

logos sociais norteamericanos, como S.Milgram (1977), tentam 

dilatar as fronteiras da Psicologia Social e enveredam, como 

é o caso deste autor, por caminhos que o levaram i pesquisa da 
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influência do meio urbano sobre o comportamento social. Assim, 

tentou investigar, em ambientes citadinos, a formação de ma

pas cognitivos, condutas de observadores não engajados, efei

tos psicossociológicos dos meios de comunicação d~ massa, com 

portamentos sociais coletivos, influência da vizinhança e a 

relação, para dar mais um exemplo, entre a nacionalidade e a 

conformidade. Nas páginas subseqUentes encontram-se outras in 

formações a respeito da questão aqui focalizada; complementam 

as que até agora foram expostas. Neste sentido, e a seguir, 

são apresentadas as principais contribuições de 

sociais europeus. 

c) A P~icologia Social na Eu~opa 

psicólogos 

A Psicologia Social é representada em todos os con 

tinentes. Contudo, fora dos Estados Unidos da América do Nor

te e do Canadá, é na Europa que iremos encontrar uma maturida 

de teórica mais significativa, além de uma pronunciada origi

nalidade. De fato, já se tornaram visíveis, nos últimos anos, 

os caminhos alternativos adotados por psicólogos sociais eur~ 

peus. A nossa atenção voltou-se para as atividades realizadas 

por esses autores; notadamente depois da publicação da coletâ

nea de textos organizados por J.lsrael e H.Tajfel (1972). Os 

artigos que compõem esta coletânea refletem a insatisfação de 

psicólogos sociais europeus em relação ao estado de coisas e

xistente na sua disciplina. As principais críticas foram ori

entadas para os seguintes pontos: nível de análise na investi 
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gaçao psicossociológica, considerando-se muito estreito o que 

procura circunscrever-se às variáveis psicológicas individua

is; excessiva ênfase concedida a uma orientação que gera um 

crescimento quantitativo de fatos, em detrimento de esforços 

que deveriam ser aplicados à construção teórica; e tendência 

à manutenção de explicaç6es causais unilaterais. Construtiva

mente, psicólogos sociais europeus argumentam a favor da ne

cessidade de se considerar, no seu campo científico especiali 

zado, outros conceitos, pressupostos, métodos e temas de pes

quisa. Sintetizando, pode-se dizer que esses autores sugerem 

o encaminhamento da pesquisa psicossociológica para temas mais 

relacionados com situaç6es de conflito (interpessoal, inter -

grupal e social) ; mudanças sociais e comportamentos sociais 

significativos, admitindo, em função deste propósito, pressu

postos antropológicos que incluam fatores inconscientes e ir

racionais da personalidade;e, do ponto de vista metodológico, 

estratégias de pesquisas não experimentais. 

H.Tajfel em entrevista concedida a D.Cohen (1977, 

p. 301), mencionou algumas das atuais tendências teóricas na 

Psicologia Social, conduzidas por autores europeus. Entre e

las, incluiu as suas próprias, concernentes ao estudo das re

la~3es intergrupais. H.Tajfel foi muito explícito ao declarar 

que os seus interesses mais genuínos sempre estiveram situa -

dos no domínio dos fenômenos políticos, da História Social e 

da História Cultural. Na Psicologia Social - ainda H.Tajfel 

(D. Cohen, 1977, p. 294) julga importante que nos desenvol 

vimentos futuros desta área científica venha a ser concedida 
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uma maior atenção à mudan~a ~oe~al. Neste sentido, constata -

se uma relação de interesse entre este psicólogo social da 

Universidade de Bristol e S.Moscovici, da Universidade de Pa-

ris. Em um de seus livros (S.Moscovici, 1976), a questão cen

tral é a mudança social desencadeada por iniciativas de gru

pos minoritários. Para S.Moscovici, o número de membros nao 

é o principal índice a considerar na caracterização de grupos 

minoritários; o fator mais significativo, em tais casos, é o 

baixo status social e a conseqUente ampliação da probabilida

de de submissão à influência social. Essencial, porém, para 

S.Moscovici, é salientar o fato de que mudanças sociais vito

riosas são precedidas por resistências a pressões sociais cu

ja aplicação se destina à manutenção de um conjunto de normas 

e estruturas societárias já estabelecidas. Em outras palavras, 

o conflito social pode produzir resultados social e cultural-

mente inovadores e positivos. Depreende-se, portanto, que S. 

Moscovici inclina-se receptivamente ã demanda social de maior 

e mais efetivo engajamento de cientistas sociais no atendime~ 

to a apelos, exigências e necessidades sociais, colocando 
, 
a 

serviço da sociedade, os conhecimentos e técnicas de que sao 

sabedores. Em outro texto (S.Moscovici, 1981), que mantém al-

guma congruência com os anteriores, ofereceu-se um ensaio a-

brangente de um tema negligenciado por autores norte-america

nos: o estudo da conduta social coletiva; a retomada da linha 

de pesquisas iniciada por G.LeBon (1841-1931) e G.Tarde(1843-

1904). eliminando-se, entretanto, conceitos como o de eon~ei~n 

eia eole~~va (que, a propósito, vem sendo rejeitado desde F. 

H.Alpport, 1924, p.4), exatamente devido à natureza ambígua 
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desta expressa0. Em síntese, S.Moscovici, presentemente ornais 

conhecido dos psicólogos sociais franceses, conduz pesquisas 

e publica textos que não constituem um mero prolongamento ou 

continuidade de contribuiç6es te6ricas de autores norte-ameri 

canos. De resto, constata-se que a orientação para a pesquisa 

de processos grupais desfruta de uma boa tradição nos países 

de língua francesa. g o que se infere do cuidadoso 1evantamen 

to realizado por R.Ka~s e E.Pons (1981-1982), que arrolaram 

e classificaram 1211 textos (em francês) de cunho psicossoci~ 

lógico, publicados entre 1946 e 1976, referindo-se a algum a~ 

pecto de dinâmica grupa1. Os parágrafos seguintes foram dedi

cados ao exame de duas outras perspectivas psicossocio1ógicas 

européias: a E~ogenia e a Psicologia Social desenvolvida em 

países do Leste europeu. 

Desde o início da década de 1970, e na Inglaterra, 

R.Harré e P.F;Secord vêm encetando iniciativas e aplicando e~ 

forços visando a construção de uma teoria etogênica na Psico-

10gia Social. Um dos pressupostos da E~ogenia é o de que -nos 

nos orientamos por regras que julgamos aplicáveis às diversas 

situaç6es do nosso cotidiano, quer dizer, no desempenho de p~ 

péis sociais. Estas regras ou normas de comportamento encon -

tram-se submetidas ao nosso controle, pois de outra maneira 

não se conseguiria explicar os diversos casos em que represe~ 

tamos papéis que, tanto nós, quanto os outros, sabemos que não 

devem ser tomados como tais, já que se trata de simulações. ~ 

crescenta-se a este pressuposto a idéia de que as condutas hu 
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manas sao ~~gn~6~Qat~va~ e ~ntenQ~ona~~ (R.Harré e P.F.Secor~ 

1972, capo 5). A explicação do comportamento social ocorre 

com a identificação dos significados subjacentes ao comporta

mento social. E mais: na Etogenia não se impõem interpreta 

çoes, busca-se a sua revelação a partir da análise da lingua

gem ordinária, isto é, da apuração do sentido das declarações 

que pessoas, em episódios de interação submetidos ao escrutí

nio científico, apresentam (R.Harré, 1980, p.44). O método ex 

perimental é severamente criticado ~or R.Harré e P.F. Secord 

(1972, cap.3) e, como se acabou de afirmar. substituido pela 

técnica da análise da linguagem, que é de origem filosófica . 

Focalizando o comportamento humano sob este ângulo, R.Harré 

(1977 q ,p. 286 e 287), propõe o desenvolvimento de uma teoria 

psicossociológica de caráter estrutural, cuja melhor analogia 

é a análise das estruturas sintáticas da linguagem, segundo 

N.Chomsky. A teoria etogênica foi criticada por M.E.Shaw (1974) 

e por B.R.Schlenker (1977) mas, inegavelmente, é deste último 

que procedem as observações mais interessantes, tanto é que 

foram consideradas por R.Harré (1977b).Os aspectos centrais 

do argumento crítico de B.R.Schlenker (op. cit.) são os se

guintes: caráter discutível das regras empregadas, segundo 

os proponentes da teoria etogênica, por seres humanos no de

sempenho de papéis sociais; nat-lreza fragmentária, carecendo 

de maior ordenação teórica, das explicações etogênicas; limi

tações do objeto de estudo da Psicologia Social; demasiada ê~ 

fase nos aspectos significativos do comportamento social, quan 

do estes podem estar articulados a condutas derivadas de re

gras mais impessoais; e escassa confiabilidade de resultados 
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de pesquisas etogênicas. R.Harré (1977~) ,respondendo aos arg~ 

mentos de B.R.Schlenker, lembrou que o método etogênico é 

propriado ao estudo de condutas sociais autônomas e não 

a-
~ 

as 

que se apresentam como respostas automáticas. As posições ini 

ciais, relativas ao objeto e método de pesquisas na Etogenia, 

foram recentemente reafirmadas por R.Harré (1982), com maior 

detalhamento analítico. 

A proposição mais geral a adotar em tentativas de 

interpretação do obj etü, . métodos, teoriase obj eti vos das dis 

ciplinas psicológicas em países socialistas, é a que refere o 

duplo compromisso assumido por psicólogos naquelas sociedades: 

em primeiro lugar, a aceitação de uma inter~retação abrangen

te das sociedades humanas sob o prisma do mate4ial~~mo d~alé-

t~c.o e do mate.Jt~al~~mo h~~tõJt~c.o e, em segundo lugar, a acei-

tação dos propósitos que o partido e dirigentes políticos têm 

diante de si, na construção de uma sociedade socialista. No 

primeiro caso, trata-se de acolher uma interpretação históri

ca e sócio-cultural que erige a estrutura econômica à condi -

ção de determinante social básico. A conduta humana, incluin

do-se no campo de abrangência deste conceito as ações inten -

cionais e os processos cognitivos, reflete as características 

das relaç~es de produção. Portanto, se se almeja estudar cien 

tificamente a conduta humana, ter-se-á que levar em conta que 

ela é determinada pela dinâmica de produção econômica da so-

ciedade em que este comportamento tem lugar. Agora, quanto ao 

segundo compromisso, convém acrescentar que declarações neste 
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sentido sao freqUentes. Uma argumentação fiel às premissas a

qui expostas, encontra-se nos textos de M.Vorwerg e G.Vorwerg 

(1980) e H.Hiebsch e M.Vorwerg (1980). O último, vale obser -

var, constitui uma parte de uma coletãnea de textos, organiz~ 

da pelos citados autores, utilizada em todos os cursos de gra 

duação em Psicologia na República Democrática da Alemanha. Em 

síntese. psicólogos sociais de países socialistas, aceitam o 

argumento da determinação social do comportamento e da perso

nalidade e tendem a contribuir no sentido do desenvolvimento 

da sociedade socialista. São, ao menos, seus compromissos ex

plícitos. 

M.Vorwerg e G. Vorwerg (1980), ao descreverem as 

atuais tendências na Psicologia Social desenvolvida na Alema

nha socialista, destacam a orientação predominantemente prag

mática e a importãncia concedidaao estudo do comportamento em 

coletividade. A entronização do grupo, em prejuízo, natural -

mente, da individualidade, fez com que viessem a ser incremen 

tadas pesquisas, empíricas e experimentais.,em relação aos se

guintes tópicos: integração de pessoas em grupos de trabalho; 

influência da aceitação de objetivos grupais no processo de 

integração; relações entre a conduta de dirigentes e o desen

volvimento de coletividades; problemas de atmosfera grupal; 

processo de internalização de normas grupais; sa~isfação em 

grupos de trabalho; formação de dirigentes de coletividades; 

desenvolvimento e mudança de atitudes em relação à sociedade 

socialista, disciplina no trabalho e solidariedade grupal, en 
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tre outras. Sob uma análise geral e tomando como referência a 

República Democrática da Alemanha, pode-se concluir que o ob-

jeto de estudo na Psicologia Social em países socialistas -e 

definido a partir da interpretação de que cada ser humano rea 

liza atividades de cunho social que dependem da função econo-

mica que desempenha numa sociedade específica e que, tem-se 

que acrescentar, a formação de uma sociedade socialista, abaE 

ca, também, o desenvolvimento humano. g segundo este entendi

mento que psicólogos sociais, em países socialistas, tendem a 

justificar a sua aplicação à pesquisa. 

A Psicologia Social em países socialistas guarda 

uma notável uniformidade de um país para outro. g o que se 

concluirá, fazendo-se um paralelo entre os textos de M. Vowerg 

e G.Vorwerg (1960) e G.M.Andreeva (1979). O comportamento so

cial é interpretado como ~t~v~dade intencional, dirigida para 

objetivos sociais. Uma discussão muito esclarecedora, a prop~ 

sito do conceito de atividade, apresenta-se no texto de L.P. 

Bueva (1979). No desenvolvimento de pesquisas empíricas e ex-

perimentais, os participantes são informados a respeito dos 

objetivos que se têm em vista. De resto, considerando os valo 

res, normas sociais e a dinâmica sócio-política de sociedades 

socialistas, é de admitir que a implementação de qualquer pr~ 

jeto de pesquisa, sobretudo dQS que envolvam participantes hu 

manos, tenha que passar por crivos éticos e políticos. 

-IIistoricamente, B Psicologia Social so veio a en-
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contrar, na URSS, um maior desenvolvimento teórico a partirda 

década de 1960 (J. McLpish, 1975, p. 243). Vários fatores con 

tribuiram para este atraso no reconhecimento acadêmico da Psi 

co10gia Social como disciplina científica respeitável naquela 

sociedade. Desses, os principais foram os seguintes: a rejei

çao dos temas e métodos da Psicologia Social norte- americana 

das décadas de 1920 e 1930; a prioridade concedida às inicia-

tivas concretas, de natureza psicossocio1ógica, na organiza -

çao e promoção de grupos, para a instituciona1ização da soci~ 

dade soviética; e a ordenação das prioridades governamentais 

em função das dificuldades econômicas e das graves exigências 

impostas pela Segunda Guerra Mundial. 

Do ponto de vista sociológico, estabelecendo uma 

comparaçao entre a Psicologia Social produzida por autores 

norte-americanos e psicólogos sociais de países socialistas , 

constata-se uma maior autonomia, na escolha do tema, e1abora-

ção e implementação de projetos de investigação psicossocio1Q 

gica entre os primeiros do que entre os últimos. Tem-se a im-

pressão de que a índole da Psicologia Social no Ocidente 
~ 

e 

mais dispersiva na sua temática e mais variada nos seus méto

dos, do que a desenvolvida nos países do Leste europeu. g evi 

dente que, tanto aqui quanto lá, func~0nam mecanismos sociais 

que regulam o financiamento de pesquisas, publicação de arti

gos e livros de cunho científico e a obtenção de status acadê 

micos, mas é também inegável que estes proce,sos sociais sao 

mais ativos e inibidores de empreendimentos pessoais ou de 
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, 
cientistas em palses socialistas do que nos EUA. Obviamente, 

no caso da apreciação que se acabou de ler, está fora de que~ 

tão o problema do aproveitamento social do produto de investi 

mentos científicos. Sob o ângulo psicológico, é de se supor 

que psicólogos sociais norte-americanos se sintam mais respog 

sáveis pelo resultado de suas pesquisas científicas do que 

seus colegas em países socialistas, pois estes constituem qu~ 

dros de projetos científicos mais amplos, coordenados pelo Es 

tado. 

Finalizando, quanto aos temas e tópicos de pesquisa 

na Psicologia Social, ainda há uma informação a acrescentar. 

Psicólogos em países socialistas admitem que seja impossível 

generalizar resultados de pesquisas psicossocio1ó~icas (B.F. 

Lomov, 1982). Aceitam esta proposição por duas razões: empri

meiro lugar porque na Psicologia são considerados, como obje

to de estudo, comportamentos que só podem ser explicados des-

de que fatores extrínsecos às pessoas, de ordem econômica, s~ 

cia1, política e cultural, sejam considerados; e, em segundo 

lugar, pelo fato de que sendo a realidade sócio-cultural dif~ 

rente de um país a outro, os problemas a pesquisar - no domí-

nio da Psicologia Social -, também terão que diferir. 

A seguir, encontra-se uma análise dos principais 

aspectos da Psicologia Social desenvolvida no Ocidente. 
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2.2 - CARACTER!STICAS DA PSICOLOGIA SOCIAL NO OCIDENTE 

Há sempre algo de temerário em nossos empreendimen

tos no sentido de obter sínteses, expressas através de proposi 

ções universais, a respeito do objeto de nossos estudos. Sendo 

herdeiros intelectuais de idéias e formas de pensamento que, 

desde o início da História Moderna, vem sendo sucessi vamente 

desenvolvidas e transmitidas, inclinamo-nos mais a favor de mé 

todos de pesquisa que limitam a intervenção de fatores pessoais, 

ao mesmo tempo em que ampliamos..<l peso de informações, coletadas, 

o quanto possível, diretamente junto aos fenômenos submetidos 

à investigação. Assim, análises e generalizações, quando desa-

-companhadas de dados mais objetivos, isto e, do tipo dos que 

são obtidos mediante continuados esforços de investigação empi 

rico-experimental, tendem a apresentar uma menor confiabilida

de e, em conseqUência, encontram alguma resistência para a sua 

acei tação. Entretanto, sínteses abrangentes e compreensivas CO!! 

tinuam a ser geradas, difundidas e aceitas. Por que? g possí -

vel que este fato decorra de necessidades humanas individuais 

e coletivas. de obter algum entendimento mais global da nossa 

situação particular e do mundo em que vivemos para que, deste 

estágio de compreensão, possamos nos orientar em direção ao fu 

turo de maneira mais lúcida, coerente e, pessoalmente, mais si~ 

nificati va. Se observa..:x:mos o vasto conj unto constituído de con-

ceit~s, hipóteses e teorias científicas, concluiremos que ele 
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nao possibilita atender, plenamente, necessidades e interesses 

humanos de um conhecimento mais abrangente do mundo; no entan

to, cumpre observar que pesquisadores das ciências formais e 

empíricas vêm contribuindo para a dilatação do nosso conheci -

mento da realidade objetiva. Há, sem dúvida alguma, limites 

quanto às possibilidades de pesquisa, deficiências no plano do 

valor explicativo de teorias científicas e ausência de integr~ 

ção inter-teórica em todos os campos submetidos à investigação 

científica mas, até o momento, a ciência é uma fonte confiável 

para a fundamentação de nossas condutas. Fiquemos por aqui; ~o 

momento não cabe seguir esta linha de argumentação. O que se 

pretende é justificar e, para este fim. as observações prece -

dentes talvez possam vir a ser consideradas úteis, a tentativa, 

nesta parte do texto, de apresentar e esclarecer os aspectos 

mais significativos e gerais da Psicologia Social, notadamente 

da que vem sendo fomentada por pesquisadores norte- americanos 

ou por eles inspirada. Mesmo correndo o risco de cometer uma 

reiteração, convém ressaltar, em benefício da clareza, que os 

argumentos aqui apresentados, relativos às principais dimen 

sões da Psicologia Social, decorrem mais de um propósito des

critivo do que de uma intenção explicativa e avaliativa. Con

cluídas es tas observações, pass aremos a examinar as seguintes 

características ger.is da Psicologia Social: -i..nd-i..v-i..du.a.i.Lómo 

expe~-i..men~a.i-i..~mo, m-i..e~o~eo~-i..za.ção, e~noeen~~-i..~mo, u~-i..i-i..~a.~-i..~mo 

e a.-h-i..~~o~-i..e~mo. 

Em páginas anteriores deste capítulo. já foi referi 
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característica, implícita em diversas definições desta 

35 

Esta 

-area 

científica, advém da origem e das relações temáticas, concei -

tuais e metodológicas, existentes entre a Psicologia Social e 

a Psicologia Geral. Com o termo 'individualismo', quer-se de

signar a orientação adotada por psicólogos sociais na determi

nação do objeto de suas pesquisas; tendem, preferencialmente, 

para o estudo do comportamento social e de processos cogniti -

vos e afetivos enquanto influenciam ou, ao contrário, forem i~ 

fluenciados, pela presença real ou imaginada de outras pessoas. 

o individualismo na Psicologia Social foi destacado por G.W. 

Allport (1968,p.3), na sua síntese da história desta discipli-

na. Outras orientações, nesta área da Psicologia, ainda 

minoritárias. Considerando o critério quantitativo, do 

sao 

-numero 

de psicólogos e textos publicados, não há como recusar a afir

mativa de que a Psicologia Social contemporânea é, assinalada-

mente, uma disciplina desenvolvida por autores norte-america -

nos. Será difícil alcançar as marcas acadêmicas dos EUA: 31016 

doutorados, em todas as áreas do conhecimento, concluídos em 

1981. Deste total, 3357 foram concedidos a Psicólogos (~. D. 

Syverson, 1983). No que tange ã Psicologia Social, e em 1979 

e 1980, foram atribuídos 139 e 115 títulos de doutorado, res -

pectivamente. (J.Stapp e R.Fulcher. 1982). 

Outra característica é' o ~xp~~-<.m~n~a.i.-<..ómo. apes ar 

de na década de 1960 ter ocorrido um aumento da freqUência e 

intensidade de críticas aos métodos experimentais empregadosna 
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pesquisa psicológica. S bastante antiga a idéia de que experi

mentos de laboratório geram e impõem aos que deles tomam par

te .. - experimentadores, participantes e demais colaboradores -, 

situações planejadas e controladas artificialmente e que, por 

isto mesmo, tendem a provocar naqueles a emissão de respostas 

diferentes das que apresentam em situações mais naturais. Os 

argumentos críticos e dúvidas em relação à validade dos experi 

mentos psicossociológicos suscitaram iniciativas que visaram 

o aperfeiçoamento da metodologia experimental. Assim, há maio

res cuidados, atualmente, em neutralizar variáveis de estímulo 

apresentados pelo próprio experimentador, bem como variáveis 

estranhas que participantes trazem para situações experimen 

tais. No primeiro caso situam-se, por exemplo, as expectativas 

em relação a possíveis resultados da pesquisa e, do lado dos 

participantes, atitudes, crenças e, sobretudo, uma motivação 

mais acentuada de atender à demanda do experimento, acarretan

do uma participação de intensidade e qualidade diferente da 

que seria desejável. A experimentação, na Psicologia Social, t~ 

mou maior impulso nas décadas. de 1940 e 1950, sob o influxo da 

participação de K.Lewin (1890-l947) e de outros psicólogos so

ciais por ele influenciados; atualmente, esta metodologia con

tinua a ser aplicada freqUente e rotineiramente neste setor da 

Psicologia. Experimentos têm ocorrido com maior freqUência do 

que estudos de campo e levantamentos, mesmo na década de 1960 

(S.B.Fried et alo 1973),. quando este tema era discutido. 

A mic~oteo~iza~ão é um outro aspecto a identificar 
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a Psicologia Social contemporânea. Na Psicologia, de um modo 

geral, não são encontradas teorias abrangentes, mas talvez s~ 

ja na Psicologia Social que esta questão, por ser mais obser

vável do que em outras disciplinas psicológicas, venha provo

cando maiores preocupações entre especialistas. Por outro lado, 

é preciso convir que, além da Psicologia, em muitas outras á

reas científicas, também se verifica o mesmo estado de coi -

sas: a falta de teorias integradoras que descrevam e expli 

quem um conjunto mais ampliado de fenômenos da realidade obj~ 

tiva. Isto tudo é verdade mas, voltando à Psicologia Social, 

este problema adquire, nesta disciplina, uma configuração de 

maior gravidade, pois hipóteses e teorias psicossociológicas 

apresentam duas limitações muito significativas: em primeiro 

lugar porque possibilitam, de um modo geral, apenas explica -

ções baseadas em conexões de causalidade funcional linear, e, 

em segundo lugar, porque se restringem a aspectos ma~especí

ficos do comportamento humano, sob determinadas condições es

timuladoras. A microteorização é, provavelmente, uma conse 

qUência dos seguintes fatores: falta de consenso, entre os es 

pecialistas, em relação aos pressupostos ontológicos básicos, 

ou seja, no que se refere à imagem básica do Homem; dispersão 

temática; inexistência de temas centrais; falta de continuida 

de de programas de pesquisa; e o abandono prematuro de progr~ 
e.... 

mas de pesquisa promissor~s (C.W.Backman, 1980, referiu-se a 

este último fator). 

o emprego do termo Jetnocentrismo I, neste texto, d~ 
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signa um dos aspectos marcantes da Psicologia Social. Impõe

se, no entanto, uma explicação preliminar: com esta palavra 

pretende-se designar a orientação predominantemente norte-ame

ricana imprimida a esta ciência, caracterizando-a como realiza 

ção ocidental; estadunidense, em particular. Contudo, o etno -

cent~~mo assim descrito, não permite a conclusão de que este-

j amos diante de uma espécie de ciência nacional o que seria 

um anacronismo -, mas deve conduzir à idéia de que a Psicolo -

gia Social esteja sendo desenvolvida por especialistas que ex

traem seus conceitos de uma determinada tradição cultural e 

pesquisam temas de sua própria sociedade. Assim interpretada , 

e por este lado, a Psicologia Social apresenta duas dificulda

des: a da validade externa de hipóteses e teorias psicológicas 

e a da falta de atendimento, em outras sociedades, fora dos 

EUA, do ponto de vista teórico e prático, às necessidades de 

esclarecimento e solução d~ problemas relacionados com proces

sos psicossociais. A primeira destas' duas restrições é conside 

rada grave por psicólogos sociais que tenham em vista obter 

proposições de validade geral, isto é, hipóteses e teorias ge

neralizáveis ao menos no plano transcultural. Replicações de 

pesquisas originais e o desenvolvimento de projetos de investi 

gação intercultural constituem duas estratégias que podem ser 

mobilizadas para enfrentar a primeira dificuldade. Convém a

crescentar que pesquisas replicativas interculturais podem ser 

melhor conduzidas por psicólogos que atuem fora dos EUA. E por 

duas razões: em primeiro lugar porque conhecem melhor a sua 

sociedade, dominando o idioma oficial e, em segun~o lugar, pe-
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lo fato de muitos dentre eles estarem familiarizados com a lín 

gua inglesa, pois a utilizam para a leitura e consulta de tex

tos técnicos de que necessitam. Vem muito a propósito observar 

que, de certo modo, psicólogos sociais, que atuam em outras so 

ciedades, não estando sujeitos às limitações linguísticas e só 

cio-culturais (C.J.Finison e C.L.Whittmore, 1975) de seus cole 

gas norte-americanos, encontram-se numa posição algo vantajosa 

em relação a eles; são, ao mesmo, capazes de compreender dois 

sistemas sócio-culturais diferentes. Agora, quanto à segunda 

dificuldade, só ha um caminho capaz de fazer com que psicólo -

gos sociais possam atender às expectativas de membros de sua 

soaiedade: pesquis:artemas de interesse social; temas que, sub

metidos a pesquisas basicas ou aplicadas, produzam o duplo re

sultado do esclarecimento e da tecnologia, de modo a facultar 

intervenções comunitarias, grupais e individuais eficientes e 

controladas. Claro esta que uma inclinação exclusiva a favor 

deste último rumo provocara um aumento de etnocentrismo teóri

co na Psicologia Social. Melhor seria que, levando em conta as 

possibilidades e limites da Psicologia Social contemporânea 

houvesse uma orientação que contemplasse o interesse científi

co, pela obtenção de hipóteses e teorias psicossociológicas de 

aplicação transcultural, ao mesmo tempo em que os recursos in

telectuais e técnicos àe que psicólogos sociais são dotados 

viessem a ser colocados à disposição de projetos de desenvolvi 

mento social. Entretanto - esclareça-se -, este último aspec

to não é, exatamente, uma declaração a favor de um engajamento 

social romântico, teorica e tecnicamente desprev8nido. Antes, 
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a proposição expressa a convicçao de que projetos destinados 

à promoção social devam ser técnica e cientificamente fundamen 

tados pois, se isto não for observado, corre-se o risco de a

ceitar o arbítrio ou o consenso social, de um modo geral base~ 

dos em precários elementos de informação, como guias orientad~ 

res de nossas iniciativas. E isto não parece ser prudente. 

De certo modo, argumentos e informações do parágra

fo anterior propiciam o entendimento de que a Psicologia So

cial é também orientada no sentido de poder atender a expecta

tivas sociais; quer dizer, esta disciplina científica e pragm~ 

tica ou utilitariamente conduzida. Tanto no Ocidente quanto 

em países socialistas do Leste europeu. Esta característica en 

contra-se examinada no próximo capítulo, sob a epígrafe p~e~~~ 

po~to~ axio!õ9ieo~ (da Psicologia Social). Aqui importa consi

derar o uti!ita~~mo como orientação adotada na elaboração e 

realização de programas de pesquisa psicossociológica . g de 

G.W.Al1port (1968, p.2) a observação - coadunavel com o ponto 

de vista ora delineado -, de que a tradição pragmática, culti

vada nos EUA, desde o início da colonização daquele país, mui

to contribuiu para o desenvolvimento da Psicologia Social. Ob

servada à distância, a preocupação com a utilidade prática de 

contribuições culturais de origem variada mas, em qualquer ca-

so, incluindo as humanidades, as ciências e as artes, tem o 

seu contraponto no Pragmatismo filosófico, especialmente na 

versao de W.James (1842-19.10) e J . Dewey (J859-l952). O P~a9ma

ti~mo não é uma perspectiva filosófica exclusivamente norte-
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americana, mas é naquela sociedade que esta posição veio a en

contrar maior eco e uma melhor acolhida. O Pragmatismo é, ·por 

assim dizer, a moldura histórica e cultural que, abarcandoaPsi 

cologia Social, também circunscreve as fronteiras de seu possf 

vel desenvolvimento. Por outro lado, sob uma perspectiva histó 

rica, o direcionamento de cunho mais pragmático no fomento de 

pesquisas em todos os campos científicos, coincide com os pe -

ríodos ou épocas de conflito social e de graves ameaças à so -

brevivência ou progresso da sociedade. Na história da Psicolo

gia Social, por exemplo, cuja maturidade teórica e metodológi

ca começou a ser conquistada a partir da década de 1930, espe

cialmente a partir dos últimos anos daquela década, ocorreuwna 

aplicação mais sistemática de esforços e uma alocação mais ge

nerosa de recursos, quando os temas a pesquisar eram de inte -

resse militar; é o caso dos tópicos referentes à propaganda 

liderança, boatos, estrutura familiar e desenvolvimento da peE 

sonalidade, comportamento político e processos grupais. Resu -

mindo: a grave crise instaurada pela Segunda Guerra Mundial v~ 

lorizou a pesquisa aplicada na Psicologia Social (A. Pepi tone , 

1981) . 

A pesquisa do comportamento social realizada porpsi 

cólogos sociais de formação psicológica tende a negligenciar a 

dimens ão his tóri ca da conduta humana. Daí o a.- h.U);toll..i..c..i...6mo que, 

como termo e conceito, designa este modo de realizar pesquisas 

psicossociológicas, focalizando a influência de estímulos e si 

tuações estimuladoras mais imediatas, situacionais, diretamen-
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te relacionadas com manifestações eliciadas e emitidas do com 

portamento. Uma posição desta ordem, por conflitar com press~ 

postos do materialismo dialético e histórico, é rejeitada por 

todos aqueles que entendem ser a nossa conduta determinada 

fundamentalmente, pelo modo de produção econômica. Cabe acres 

centar a idéia, compatível com a posição acima, de que as mu

danças que se realizam no âmbito da consciência dependem do 

momento histórico da sociedade em que se viva. Além deste ar

gumento, aceito por muitos e rejeitado por outros, há que con 

siderar uma outra possibilidade de relacionamento entre pro

cessos históricos e a conduta humana. Esta alternativa é ba-

seada na constatação de que __ qualquer de nossos comportamen -

tos aprendidos é uma expressão concreta da permanência de 

acervo cultural que não resultou de nossos esforços; e que 

pela rota da socialização e do controle social que agimos 

um 
. 
e 

no 

s~ntido da preservação, aipda que parcial, de aquisições cul

turais de nossos antepassados, ao mesmo tempo em que transfe-

rimos para o futuro, através de gerações que nos sucederão,um 

legado cultural que trará as marcas do nosso tempo. Insistin-

do, as condutas que aprendemos são, de certo modo, manifesta

ções históricas, pois não somos nós os vivos, os criadores da 

linguagem, dos valores, dos costumes e de muitas outras condu 

tas significativas. Segundo este ângulo de apreciação, o li-

vro de L. da Câmara Cascudo (1976), a respeito da origem 1e 

gestos e expressoes verbais que empregamos e vemos utilizadas 

no nosso cotidiano, fornece um entendimento muito claro. En

fim, o a-historicismo é uma característica da Psicologia So-
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cial contemporânea, convindo atentar para as possíveis distor 

çoes teóricas a que psicólogos sociais estão sujeitos, desde 

que deixem de considerar, em suas pesquisas, aspectos sócio -

culturais do comportamento humano. 

Os elementos de informação apresentados nas duas 

se.ções seguintes, complementam as que até agora foram apre-

sentadas, contribuindo para uma caracterização mais geral e 

analítica da Psicologia Social. 

b) A c~i~e na P~icologia Social conzernpo~ânea 

Os anos de otimismo na Psicologia Social sofreram 

uma interrupção na década de 1960, quando psicólogos sociais 

começaram a apresentar dúvidas em relação à utilidade de suas 

contribuições científicas. ~ bem verdade que esta crise de 

confiança (A.C.Elms, 1975) também ocorreu em outras discipli

nas psicológicas, como na Psicologia do Desenvolvimento e na 

Psicologia da Personalidade, mas é provável que os debates em 

torno dos fundamentos científicos e das aplicações práticas 

da Psicologia Social tenham alcançado uma maior ressonância 

nesta área de que em outros setores da Psicologia. Das suces

sivas análises e avaliações a que a Psicologia Social foi su~ 

metida resultou uma exposição de suas limitações e fragilida

des como ciência. Foram debatidas questões tais como as da 

confiabilidade de resultados de pesquisas experimentais, das 
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dificuldades éticas em relação aos participantes de pesquisas, 

da inexistência de teorias abrangentes e da falta de atendi -

mento às expectativas de contribuição para a solução de pro -

blemas sociais. 

L.H. Strickland et aI. (1976), mas também W.Mertens 

e G. Fuchs (1978), elaboraram documentos muito expressivos 

particularmente os últimos, no sentido de que refletem, ex

poem e analisam o estado de coisas existente na Psicologia S~ 

cial nos últimos anos da década de 1960 e nos da década se

guinte. Foram anos durante os quais multiplicaram-se as críti 

cas, tendo algumas delas sido acompanhadas de sugestões de 

programas alternativos, cujo objetivo é o de promover o desen 

volvimento teórico da Psicologia Social e elevar o nível de 

utilidade social desta disciplina. ~ de se conjeturar, pois 

tais acontecimentos não podem ser explicados se não vierem a 

ser considerados processos macrossociais, se os movimentos de 

protesto, de cunho pOlítico e social, em universidades norte

americanas e fora delas também, bem como a proliferação, na 

teoria e na prática, de comunidades alternativas, tão em voga 

na década de 1960, não tenham concorrido para a intensifica -

çao e aprofundamento das críticas ã Psicologia Social. Disci

plina científica basicamente dependente de autores note-ame

ricanos, a Psicologja Social não poderia ter passado incólume 

por aquele período de intensas atividades e manifestações so

ciais e culturais. 

Ao que tudo indica ~. Morawski, 1979, p.25 e 26 
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W. Stroebe, 1979, p. 93; e P.G. Swingle, 1979, p. 184), a 

fase da crítica ã Psicologia Social está sendo superada. Até 

mesmo por falta de audiência. Deseja-se - e espera-se -, en

tre psicólogos sociais, que haja atividades teoricamente mais 

construtivas; quer dizer, que venham a ser produzidos, em 

maior número, argumentos científicos consistentes, claros e 

originais. O conhecido artigo de W. McGuine (1973) é, exata -

mente, um exemplo de contribuição que atende aos requisitos 

que acabam de ser mencionados. Neste texto, W.McGuire analisa 

as deficiências da metodologia experimental e do desempenho 

teórico de psicólogos sociais, considerando criticável a pri

meira e pobre o segundo, mas sugere, paralelamente, sete ini

ciativas que, se adotadas, e no entendimento do autor, contri 

buiriam para o desenvolvimento da Psicologia Social. Voltare

mos a estas sugestões mais adiante, no quinto capítulo. Outra 

ilustração é fornecida pelo texto muito esclarecedor de R.T. 

Hogan e N.P. Emler (1978), no qual sugerem a necessidade de 

uma anãlise mais cuidadosa dos fundamentos filosóficos de teo 

rias psicossociológicas; estes autores examinaram, dentre ou

tras questões, as possíveis relações entre a teonia do de~e~

volvime~to da monalidade de L.Kohlberg e as categorias filosó 

ficas do racionalismo, individualismo e liberalismo, pregnan

tes na sociedade norte-american deste século. 

~ provãvel que a orientação mais polêmica na Psico

logia contemporânea seja a da Psicologia Crítica (K.Holzkamp, 

1977). Esta perspectiva, que principiou o seu curso de desen-

volvimento na Universidade Livre de Berlim, retomou o tema 
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da relevância da Psicologia. Propugna-se, na Psicologia Crítl 

ca, por uma ~elevâneia emaneipatõ~ia do conhecimento psicoló

gico. Precisamente, o que os proponentes desta orientação psi 

co lógica pretendem é que hipóteses e teorias psicológicas se

jam postas em circulação no plano social de modo a contribuir 

para que pessoas alcancem uma maior compreensão da conduta 

que exibem e que decorre, em parte, das características histo 

ricamente determinadas da sociedade em que foram educadas e 

vivem (K. Holzkamp, op. cit., p. 31). Entende-se que a com

preensão das relações entre o indivíduo e a sociedade seja ca 

paz de ampliar a autonomia pessoal e gerar uma resistência e 

oposição aos aspectos negativos do meio social, sendo este a

nalisado ã luz de conceitos como os de liberdade e justiça so 

cial. A ~elevâneia emaneipatõ~ia não se confunde com a idéia 

de ~elevâneia ~oeial, tão discutida na vigência do período da 

crise na ~sicologia Social. A primeira alternativa envolve 

uma orientação que, necessariamente, impõe a aceitação de co~ 

promissos políticos e ideológicos no sentido da eliminação de 

sistemas de controle e exploração social; no caso da relevân

cia social, esta última idéia não se apresenta, ao menos ne

cessariamente, pois estamos diante de uma posição que apenas 

favorece a acolhida de expectativas e necessidades sociais 

influindo .ólais na programação e direcionamento da pesquisa ps~ 

cológica do que em projetos de mudança social. Aqui, há uma 

orientação mais conservadora; lá, há a exigência de que a Psi 

cologia venha a ser colocada a serviço de causas sociais. A 

relevância emancipatória, como expressão e conceito, foi retl 

rada da obra de J. Habermas (K. HOlzkamp, op. cit, p. 32) e 
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ocupa a posição mais proeminente de um conjunto do qual tam

bém fazem parte a relevância cosmológica, antropológica e téc 

nica. A assim chamada c~i~e, nos seus diversos aspectos, ir

rompeu na Psicologia Social desenvolvida em sociedades deste 

lado do mundo. Nada de semelhante ocorreu entre psicólogos so 

ciais em países socialistas. O assunto examinado a seguir re 

fere-se ao surgimento e às características da Psicologia So

cial no Brasil. 

2.3 - A PSICOLOGIA SOCIAL NO BRASIL 

a) A implantação 

Não é este o lugar apropriado para uma tentativa 

de historiar o processo de instalação e desenvolvimento dePsi 

co10gia Social no Brasil. Contudo, se se deseja alcançar a1g~ 

ma compreensao das características atuais desta disciplina e 

neste país, convém levar em conta referências históricas bási 

caso Assim, entendendo que a observação anterior seja corre 

ta e,portanto, admissível, pode-se lembrar que o surgimentom 

Psicologia Social entre nós foi um processo diretamente rela

cionado com a formação do sistema universitário brasileiro que, 

como é largamente sabido, só veio a se constituir neste sécu

lo. Por outro lado, considerando possíveis e, talvez, desejá

veis, encaminhamentos da pesquisa psicossocio1ógica, seria ~-
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til conhecer ao menos os aspectos mais significativos da His

tória Social, Econômica e Cultural desta sociedade; é uma ta

refa indispensável a todos os psicólogos sociais que nutram 

expectativas no sentido da promoção de projetos de pesquisa 

voltados para processos psicossociais mais peculiares ao sis

tema sócio-cultural brasileiro. 

A rigor, o estudo de questões que poderiam ser a

colhidas como temas de Psicologia Social, foi iniciado, de ma 

neira mais detalhada e sistemática, ainda que de vezo descri

tivo, por intelectuais brasileiros do final do século XIX. O 

produto de seus esforços expressava-se através de ensaios que 

também revelavam uma preocupação quanto ao futuro po1ítico,s~ 

cia1, econômico e cultural deste país. Entretanto, não há co

mo recusar a idéia de que a Psicologia Socia1,-considerarla como 

disciplina psicológica dot<l;da de características próprias, nos 

moldes em que vinha sendo desenvolvida nos EUA, foi apresent~ 

da ao meio universitário brasileiro por intermédio de R.Briquet 

(1887 - 1953) e A.Ramos C1903-1949} ~. A estes dois poder-se

á acrescentar o nome de F.J.de Oliveira Viana C1883-1951}. Há, 

porém, pronunciadas diferenças entre as contribuições teóri -

cas dos autores aqui ci tados: R.Briquet (J935) e A. Ramos (1936) 

observaram uma orientação mais psicológica na Psicologia Su

cia1; com F. J. de Oliveira Viana (J942) não aconteceu a mesma 

coisa. pois foi um autor mais vinculado ã tradição ensaística, 

fundamentada nas ciências sociais e que tentou realizar um pr~ 

grama de trabalho, - traçado a si próprio (F.J.de 01iveiraVi~ 

na, 1933) -, que incluía a pesquisa de processos psicossociais. 
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A Psicologia Social, através dos textos já citados 

e pelo magistério de R. Briquet e A. Ramos, despertou um grande 

interesse e expectativa de desenvolvimento teórico e aplica -

ção prática. Mas é em A.Ramos que vamos encontrar uma obra ri 

gorosamente em dia com a Psicologia na época em que foi lanç~ 

da. Ela resultou de aulas do Curso de Psicologia Social, pro

gramado e conduzido por A.Ramos em 1935 na extinta Universida 

de do Distrito Federal. O livro de R.Briquet já não pode ser 

incluído na mesma categoria; trata-se, no entanto, de um tex

to originado do primeiro Curso de Psicologia Social realizado 

neste país, na Escola Livre de Sociologia e política de São 

Paulo, em 1933, organizado pelo próprio autor. R.Briquet admi 

tiu, equivocadamente, que a mentalidade coletiva constituiria 

o núcleo da Psicologia Social lop.cit., p.235). F.J.de Olivei 

ra Viana, adotando uma posição elitista e conservadora enve

redou por uma Psicologia Social de orientação mais sociológi

ca. Assim, os temas examinados por este autor (F.J.de Olivei

ra Viana, 1942) apresentam contornos mais amplos, refratários 

ã análise experimental: aspectos psicológicos do Homem rural; 

o exercício de funções públicas no Império e na República;e a 

relação entre as bandeiras e o bandi tismo são exemplos mui to 

expressivos de problemas que' interessaram a este sociólogo , 

jurista e historiador brasileiro. 

Examinando bem os fatos que se desenrolaram a par

tir da introdução da Psicologia Social no meio universitário 

brasileiro, pode-se afirmar que esta disciplina, no seu curso 
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histórico por aqui, veio a apresentar afinidades cada vez runs 

acentuadas com a Psicologia Social desenvolvida por autores 

norte-americanos. Programas de pesquisa e teorização, como o 

de F.J.de Oliveira Viana, não vingaram; deixaram de exis tir 

quando os seus proponentes encerraram, por algum motivo, os 

seus esforços. A partir destas informações, passaremos a des

tacar e avaliar aspectos identificadores da Psicologia Social 

em elaboração nesta sociedade. 

Diversos setores das ciências, artes e Filosofia 

no Brasil caracterizam-se pela de~cont~nu~dade. Na Filosofia 

e na Sociologia, esta questão mereceu uma análise especial de 

J.Cruz Costa (.1956) e de A.Guerreiro Ramos (1957), respectiva . -

mente. Ambos concluíram que nas áreas por eles examinadas não 

houve. nas últimas décadas, um seguimento temático e de pes -

quisas que cons ti tuísse uma seqUência coerente de contribui 

ções empíricas e teóricas. O mesmo se poderá dizer da Psicolo 

gia Social no Brasil. 

De CE. .• :to modo, como vimos. na primeira unidade des-

te capítulo, a Psicologia Social nunca se caracterizou como 

disciplina que ao longo de sua história, tivesse sido conse -

qUentemente desenvolvida; mas é também verdade que este aspe~ 

to se manifesta mui to acentuadamente no desenvolvimento de pe~ 



SI 

quisas psicossociológicas neste país. Dentre os diversos fato 

res que contribuiram para este estado de coisas podem ser des 

tacados os seguintes: a recentidade da Psicologia Social no 

Brasil; o reduzido número de instituições de pesquisa que fo

mentem investigações psicossociológicas;e a inexistência de uma 

tradição universitária que facilite a formação de grupos está 

veis de pesquisadores de modo a ampliar a probabilidade de que 

áreas e tópicos de pesquisa possam vir a interessar . pesqui

sadores de sucessivas gerações. Uma das conseqUências cienti

ficamente negativas de uma pronunciada descontinuidade temáti 

ca é a desintegração teórica. 

A segunda característica a assinalar é o á~lone~~

mo de psicólogos brasileiros. Designa-se, com o termo 'filo

neísmo', uma orientação preferencial para a aceitação da pro-

dução teórica mais atuali~ada, especialmente da que proceda 

de centros culturais mais prestigiados. Esses centros cultu -

rais, dotados de maior status científico e acadêmico são, em 

grande número de casos, universidades norte-americanas. Lá 
.. 
e 

que se encontram psicólogos sociais teoricamente mais produti 

vos e é para lá que convergem as atenções de muitos de seus 

colegas brasileiros. Um fator a contribuir para o incremento 

do filoneísmo é o desejo de alcançar algum reconhecimento in-

ternacional. Neste sentido, uma das coisas a fazer é tentar 

publicar artigos em revistas especializadas norte-americanas; 

mas, para tanto, torna-se necessário escolher tópicos de pes

quisa mais atuais e empregar métodos adequados de pesquisa,e~ 
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pecialmente os de cunho experimental, a fim de que os artigos 

a publicar venham a ser aprovados por editores e corpos reda

toriais de revistas especializadas de circulação internacio -

nal. Q filoneísmo é uma orientação positiva no caso de pesqui 

sadores brasileiros que estejam contribuindo, sobretudo atra

vés de replicações, para o desenvolvimento teórico da Psicolo 

gia Social. Será, contudo, negativa, se esta disposição receQ 

tiva às contribuições teóricas de autores estrangeiros, ini -

bir, decisivamente, o esforço orientado para a elaboração de 

hipóteses e teorias originais, aplicadas a processos psicoló

gicos presumivelmente estáveis no plano transcultural ou, o 

que também pode ocorrer, aplicáveis a manifestações de compo~ 

tamento social que, sendo mais. sensíveis a fatores sócio-cul

turais, sej am peculiares a esta realidade social. 

A falta de o~iginalidade resulta, ao menos em par

te, das situações descritas nos parágrafos anteriores. De fa

to, ao longo de todos os. anos de existência da Psicologia So

cial no Brasil, da sua introdução ao meio acadêmico aos nos

sos dias, não se registrou qualquer contribuição teoricamente 

notável .. g claro que este estado de coisas poderá vir a se 

modificar e, se levarmos em conta a progressiva expansão e a

perfeiçoamento do sistema de pós-graduação em Psicologia So

cial no Brasi I, seremos levados a admi ti r que condições mais 

favoráveis ao amadurecimento teórico da Psicologia Social nes 

ta sociedade venham a se encontrar disponíveis nos 

anos. 

próximos 
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De resto, tendo em vista a marcante semelhança te

mática, teórica e metodológica entre contribuições de psicól~ 

gos sociais brasileiros e norte-americanos, pode-se declarar 

que também são aplicáveis à Psicologia Social no Brasil os 

aspectos que caracterizam a de origem norte-americana. Logo 

adiante, examinaremos a questão dos un~ve~~a~~ na Psicologia 

Soci aI. 

2.4 - PSICOLOGIA SOCIAL E HISTORIA 

Um dos problemas mais tradicionais na Psicologia é 

o da possibilidade de obtenção de leis científicas de valida

de geral. Nesta ciência, ainda persiste o debate em torno das 

perspectivas nomotêt~ca e ~~o9~a6~ca; mantém-se a discussão 

a respeito da previsão do-comportamento humano. No fundo, es

te problema es tá re lacionado com os pressupos tos antropológi

cos da Psicologia; a sua persistência é devida à falta de a-

cordo, ao menos entre psicólogos. quanto à natureza humana. 

Este assunto se encontra examinado na primeira unidade do ter

ceiro capítulo cabendo, nesta parte, apenas uma referência às 

orientações nomotética e idiográfica na Psicologia Social e 

uma análise das relações entre esta disciplina e a História. 

Desde logo, convém lembrar que psicólogos sociais, assim como 

seus colegas de outras áreas da Psicologia, tendem a se orien 

tar mais nomoteticamente do que idiograficamente; admitem a 

possibilidade de existência de relações funcionais mais ou me 
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nos estáveis entre variáveis independentes e variáveis depen

dentes, ou entre variáveis psicológicas de uma mesma pessoa. 

Não é, porém, pacífica a aceitação da Psicologia n~ 

moteticamente orientada. T.Herrmann (1971) apresentou, de ma

neira clara e sistemática, quatro importantes argumentos con

trários a esta orientação, que podem ser formulados da segui~ 

te maneira: leis psicológicas perdem a sua validade quando as 

pessoas delas tomam conhecimento; o Homem é um ser histórico, 

daí a relatividade das leis psicológicas; quase todas as ex -

plicações psicológicas são válidas. apenas a pessoas submeti -

das a condições niveladoras e alienantes que se apresentam em 

sociedades capitalistas; e, o caráter nomotético da Psicolo -

gia decorre de interesses sociais e não da natureza humana 

Tais argumentos também são orientados contra a Psicologia So

cial? Sim e até mesmo mais nesta disciplina do que em outras 

áreas básicas da Psicologia, pois o objeto de estudo de psic~ 

logos sociais o comportamento social humano -, exiLe as 

marcas do tempo e do lugar em que ele se dá. Não obstante,co~ 

tinua a ser mantida a perspectiva nomotética. Por que? Esta 

aparente contradição pode ser explicada se forem consideradas 

as diferenças entre P~OQ~~~O~ e p~odu~o~ psicológicos; entre 

a P~kQologia do ~o e a P~iQologia do Qon~eúdo. Ilustrando, 

psicólogos sociais que observam esta distinção, marcam a fron 

teira entre o processo de formação de hábi tos, ati tudes, pre

conceitos, valores e crenças, assim como os processos motiva

cionais e cognitivos, de seus resultados finais. Trata-se de 

uma hipótese de trabalho. 
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K. Gergen (1973) rejeitou esta perspectiva, enten

dendo que a divulgação de resultados de pesquisa psicológicas 

exerceria uma influência no comportamento dos que delas toma~ 

sem conhecimento. Teorias psicológicas viriam acompanhadas de 

uma avaliação implícita do comportamento humano que, dada a 

circunstância da credibilidade científica de que psicólogos_~~ 

beneficiam, faria com que as pessoas orientassem a sua condu

ta de acordo com a sua interpretação daquelas. g por esta ra

zão que K.Gerge~ concluiu ser a Psicologia Social um estudo 

de história contemporânea. A crítica de maior repercussão aos 

argumentos deste autor foi apresentada por B.R.Schlenker(1974), 

que defendeu a posição nomotética e observou que, se o argu -

mento de K.Gergen estivesse correto, então teríamos que igno

rar todas as contribuições filosóficas e científicas do pass~ 

do relativas ao Homem. K.Gergen (1976), replicou e considerou 

admissíveis os seus argum~ntos iniciais. Além disso, e ainda 

em relação ao debate iniciado por K.Gergen, talvez pudessem 

ser acrescentadas mais duas observações: inicialmente, é im

portante notar que o ~en~~do da influência de teorias psicol~ 

gicas no comportamento humano depende do tipo de avaliação (po 

sitiva ou negativa) de que se podem fazer acompanhar; e, .em 

segundo lugar, ter em vista que a influência examinada por 

K. Gergen (1973) deve teoricamente variar, sendu maior quando 

se tratar de condutas sociais mais periféricas e menor, quan

do for a vez de processos psicológicos básicos. S cabíVJel re

gistrar que uma inclinação mais favorável de psicólogos so

ciais para o estudo de comportamentos sociais mais suscetíveis 
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de variação histórica e intercultural conduziria ã formação 

de uma c~ênc~a ep~~õd~ca. Esta expressão é aplicável a domí -

nios teóricos caracterizados por uma predominância de hipóte

ses e teorias de baixo grau de generalização e limitada apli

caça0 em termos temporais. Esta questão voltará a ser examina 

da no próximo capítulo. 

As relações entre a Psicologia Social e a História 

podem ser consideradas sob o prisma de cada uma destas disci

plinas. Sob o ângulo da primeira, há a suposição - já examin~ 

da - das variações do comportamento social humano ao longo da 

história, como efeito da influência de variáveis de natureza 

sócio-cultural. Outra maneira de considerar as relações entre 

estas duas áreas é proporcionada pela orientação cognitivis -

ta: a explicação do comportamento humano depende do nosso co

nhecimento de valores, crenças e idéias predominantes no tem

po e no meio social em qué viveram ou vivem as pessoas cujo 

comportamento desejamos esclarecer. B.G.Rosenthal (1974,p.3l), 

entre outros, manifestou-se favoravelmente em relação a este 

ponto de vista. Mais recentemente, P.Kelvin (1980), destacan

do a importância da perspectiva histórica na Psicologia So

cial, observou que esta ênfase não resulta apenas de uma gen

tileza acadêmica; é mais do que isto: ela se impõe na medida 

em que os limites da ação prática, na pesquisa ou na tecnolo

gia, assim como a credibilidade científica de psicólogos so

ciais se encontram ameaçados. Considerando o possível desen -

volvimento da Psicologia Social nas próximas décadas, P. 

Kelvin (op.cit.) também sugeriu a organização de um sistema 
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de registro de ocorrências psicossociais, a fim de que futu

ras pesquisas venham a ser realizadas em melhores condições. 

Este psicólogo social inglês, da Universidade de Londres,pr~ 

vavelmente terá encontrado inspiração nos Hu.ma.Yl. Ref.a..t.i..oYl..6 AJr.e.a. 

F.i..f.e.6, fichário básico para o desenvolvimento de pesquisas 

teóricas e empíricas no âmbito das ciências sociais, especi

almente no da Antropologia Cultural. 

Por outro lado, historiadores como L. Febvre(1878-

1956) veem os psicólogos sociais como especialistas com os 

quais seria desejável encetar pesquisas conjuntas. Certamen

te, L.Febvre não terá sido - e nem será - o único teórico da 

História das Mentalidades a chamar a atenção para a possibi

lidade e conveniência científica de psicólogos e historiado

res fazerem convergir seus esforços de modo a situá-los no 

leito das pesquisas mult~ e interdisciplinares; mas foi um 

autor que manifestou esta idéia de maneira incisiva e enfáti 

ca (L.Febvre, 1978, p. 108-121). No texto que se acaba de r~ 

ferir - nada doutrinário e muito sugestivo - L.Febvre encon

trou espaço para delinear as perspectivas da História psico

lógica e da Psicologia Histórica, bem como esclarecer o inte 

resse de historiadores por ambas. A últiroa, ainda hoje de 

p~ccário desenvolvimento teórico e metodológico, apóia-se so 

bre o pressuposto da variabilidade do comportamento humano ao 

longo da História; e, a primeira,por seu turno, se constitua

ria numa tentativa de aplicação de conceitos, hipóteses e te~ 

ri~3 psicológicas de modo retroativo, procurando-se, desta 

forma, explicar processos psicológicos ocorridos em momentos 
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históricos anteriores, em outras circunstâncias de tempo e 

de lugar. Tomadas comparativamente, é plausível afirmar que 

das duas é a Psicologia Histórica que parece estar dotada 

- em se tratando de processos psicológicos mais sujeitos a 

influências sociais e culturais - de pressupostos mais con

vincentes. Vamos concluir: o consórcio entre psicólogos so

ciais e historiadores ainda é uma virtualidade; é um bom ca

minho, mas ainda está para ser trilhado. De qualquer manei

ra - atentando simplesmente para o processo de elaboração 

teórica na Psicologia Social -, seria conveniente que os es

pecialistas desta área considerassem a importância do conhe

cimento da História na elaboração de teorias psicossociológi 

cas. 

2.5 - CONCLUSOES 

A Psicologia Social contemporânea é caracteriza

da pela ausência de unidade. Ela é dispersiva na temática,v~ 

riada na metodologia de pesquisa e cultivada por psicólogos e 

sociólogos, embora o seja mais pelos primeiros que pelos úl

timos. :E uma disciplina em desenvolvimento em todos os qua -

drantes do mundo, mas é correto declarar que as principais 

contribuições teóricas, ao menos do ponto de vista quantita

tivo, são da lavra de autores norte-americanos. Entre psicó

logos sociais também não há acordo quanto aos objetivos que 

colimam em suas atividades profissionais. Antes, dividem-se: 
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há os que se mantém numa via científica mais tradicional, te!!. 

tando realizar pesquisas básicas e aplicadas, com o propósi

to de explicar e prever comportamentos sociais; mas há, tam

bém, os que - minimizando a importância da investigação cien 

tífica - se engajam em atividades que, presumivelmente, se 

destinam a contribuir na promoção de mudanças sociais. Entre 

essas duas posições, desdobram-se alternativas intermediárias. 

Sob uma perspectiva mais ampla, é possível compreender e aco 

lher as atuais divergências como fatores positivos, pois po

dem gerar um maior entendimento de psicólogos sociais quanto 

às peculiaridades de sua disciplina e desencadear iniciati -

vas capazes de ampliar a maturidade científica da Psicologia 

Social, tornando-a mais útil à sociedade. 

De uma posição racionalista, pode-se de clarar 

que seria cientificament~ mais produtivo envidar esforços no 

sentido da integração e aprofundamento teóricos na Psicolo -

gia Social, a fim de que a açao prática possa ser dirigida 

de modo conseqUente, controlado e autocorretivo. No que diz 

respeito ao último aspecto, cabe esclarecer - pois se está 

defendendo um ponto de vista -,que pode haver diversas moda

lidades de Psicologia Social Aplicada, mas a que parece ser 

mais acei táve 1 é a de melhor fundamentação teórica e que se 

realiza com a participação consciente e voluntária de todas 

as pessoas envolvidas. Esta orientação é eticamente mais de

fensável do que a da aplicação impositiva ou sub-reptícia da 

tecnologia psicossociológica; e é superior, ainda sob o pris 

ma ético, à prática sustentada por precários alicerces teóri 
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cos, tão cega na açao quanto desorientadora no entendimento. 

Por outro lado, é de se reconhecer que a Psicolo 

gia Social já atingiu - a despeito das limitaç6es teóricas 

que exibe - um apreciável grau de desenvolvimento como discip1i 

na científica. Assim, justificar-se-ia o fomento da pesquisa 

d.os pressupostos filosóficos, conceituais e metodológicos de~ 

ta disciplina, de modo a dotá-la de fundamentos confiáveis e 

gerar condições para um progresso teórico mais sistemático 

Além disso, trata-se de um setor científico que talvez deve~ 

se ter suas pesquisas básicas concentradas no nGcleo consti-

-tuido por processos cognitivos e motivacionais, já que estes 

se encontram na base de qualquer comportamento social. No ca 

so desses processos, caberia a suposição da existência de in 

variantes psicológicos relativamente refratarios a influên -

cias de tempo e lugar. ES,ta suposição poderia ser tomada co

mo hipótese básica de trabalho. Neste sentido, as replica 

ções, sobretudo as que se realizam em sociedades diferentes, 

sao cientificamente desejáveis. Num segundo plano, os esfor

ços de psicólogos sociais podem s"er canalizados para o estu

do de processos psicossociais mais específicos ou cuj a inci

dência, em sociedades diferentes, ocorra com uma freqUência 

e intensidade variáveis. PesqL~sas assim orientadas não pro

piciariam hipóteses ou teorias de ampla validade externa,mas 

contribuiriam para o esclarecimento de condutas sociais huma 

nas influenciadas por variáveis independentes geradas pelo 

sistema sócio-cultural em que ~quelas ocorrem. Esta Gltima o 
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rientação atenderia a preocupaçoes pragmáticas e, no caso da 

sociedade brasileira, talvez os seguintes temas pudessem vir 

a ser- julgados de interesse para a pesquisa psicossocio1ógi

ca: comportamento social e anomia subjetiva; socialização e 

desenvolvimento da moralidade; aspectos psicossociais na ed~ 

cação e no trabalho; alienação na sociedade e em institui 

çoes que restringem a liberdade humana; influência psicosso

cial dos meios de comunicação de massa, notadamente dos de 

maior alcance popular; e conseqUências psicossociais do de

sempre go. 

Os anos da crise da Psicologia Social ficaram p~ 

ra trás, mas persiste alguma insatisfação quanto aos rumos 

desta disciplina. Esta indisposição ocorre numa epoca em que, 

de fato, avultam problemas sociais, em que as ameaças ao bem

estar, à segurança e ao ~esenvolvimento pacífico de pessoas 

e sociedades são mais freqUentes e apresentam-se com maior 

veemência. Tais reações são manifestadas e dadas a conhecer 

em diferentes oportunidades e sob diversas formas. Examine -

se. por exemplo, a crítica de r.Udris (983) às contribui 

ções apresentadas na oportunidade do Congresso da Sociedade 

Psicológica Alemã, realizado em 1982. 

De um ponto de vista mais social, pode-se admi

tir que a intensificação dos esforços de pesquisa psicosso -

ciológica, sistemática e conseqUentemente dirigida, atenda 

a um duplo objetivo: o da afirmação da ciência como fonte 

confiável de conhecimentos e o de deter os avanços do anti-
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intelectualismo em sociedades contemporâneas. O artigo de L. 

S. Shafer (1977) pode ser analisado sob este último ângulo. 

Ainda no que diz respeito ao encaminhamento da Psicologia c~ 

mo ciência da Psicologia Social em particular - conviria 

considerar a necessidade de se tentar gerar idéias inovado

ras e heurísticas; claras e relevantes (M.Deutsch, 1974); de 

modo a reduzir a incidência do pen~amento não ~igni6ieativo, 

mais orientado para a metodologia que para a elaboração de 

idéias originais (S.Koch, 1977, 1981). 
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3 - PRESSUPOSTOS DA PSICOLOGIA SOCIAL 

A Psicologia contemporânea é reconhecida como ciên 

cia empírica, ainda que as suas teorias não obtenham uma am

pla e plena aceitação. A significativa independênciadestadi~ 

ciplina em relação às suas origens filosóficas é o produto da 

continuidade dos esforços sistemáticos, de natureza metodoló

gica e teórica, realizados pelos pioneiros desta área cientí

fica, notadamente a partirdo final do século passado. Tal cur 

so de desenvolvimento fez-se em prejuízo da Psicologia Racio

nal nos moldes em que foi edificada por Christian Wolff (1679-

1754) e Johan Friedrich Herbart (1776-1841). A crítica mais 

séria que se fez e se pode fazer à Psicologia Racional funda

menta-se na inexistência de qualquer empenho de submeter as 

proposições que nela se iricluam a comprovações empíricas ou 

experimentais. A rigor, o Zeitgei~t vigente nas sociedades con 

temporâneas favorece cada vez menos especulações teóricas des 

tituídas de apoio factual, e isto se manifesta tanto pelo a

profundamento e difusão do ceticismo quanto pela redução do 

reforçamento social aos que se empenham em produzí-las. 

Contudo, se é evidente o triunfo da Psicologia em

piricamente orientada sobre a Psicologia Filosófica, é também 

inegável a ocorrência, nos últimos anos, de um aumento do nú

mero de contribuições teóricas, na Psicologia e em outras ~l

ências, que resultaram de pesqulsas baseadas em princípios e 
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m~todos de investigaçio filos6fica. Mas, antes de prosseguir 

e em benefício da clareza, ~ necessário afirmar que estamos di 

ante de uma nova perspectiva: nio se trata de um retorno à si 

tuaçio inicial, dominada pela Filosofia, por suas categorias 

e m~todos, mas sim de uma tentativa - que vem se revelando e

pistemologicamente frutífera - de conjugar esforços, de cien

tistas e de pesquisadores de formaçio filos6fica, com o prop~ 

sito de realizar um exame mais aprofundado de problemas iden

tificados em áreas científicas especializadas. No caso da Psi 

cologia, caracterizada por uma deplorável ausência de sínte

ses teóricas e uma crescente dispersio temática, o concurso 

da análise filos6fica talvez seja mais requerida do que em ci 

ências, como a Física, que já alcançou um apreciável grau 

de formalizaçio e consistência te6ricas. AI~m disso, nio E de 

mais assinalar, como Royce (1982) o fez, que pesquisas psico-

16gicas das quais pesquisadores de formaçio filos6fica parti

cipem podem ser mutuamenté fecundas: à Psicologia, na medida 

em que problemas específicos desta ciência se tornem mais in

teligíveis, e à Filosofia, no sentido de uma maior naturaliza 

çio de seus temas. 

Dentre os vários problemas da Psicologia que, em 

virtude da sua importância merecem um exame filosófico, dest~ 

ca-se a questio dos pressupostos sobre os quais repousam os 

m~todos e teorias psicológicas. Estes fundamentos, segundo a 

perspectiva aqui adotada, sio comuns a todas as disciplinas 

psico16gicas, incluindo-se, portanto, a Psicologia Social. As 

páginas subseqUentes deste texto foram destinadas à apresent~ 
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çao e análise de tais pressupostos, distribuídos emquatro gr~ 

pos diferentes: ontológicos, epistemológicos, lógicos e axio

lógicos. Um resumo conclusivo encerra este capítulo. 

3.1 - ONTOLdGICOS 

a) O ~eai~~mo 

o primeiro compromisso filosófico de qualquer pes

quisador ou cientista refere-se à existência do objeto que 

pretende submeter à pesquisa. O objeto é interpretado como e~ 

te real, enquadrando-se em algum dos planos que compõem a de

nominada realidade objetiva. Processos e estados do objeto 

ainda que refratários aos recursos humanos de observação como, 

por exemplo, a amizade, o amor, o instinto e o pensamento, são 

considerados reais. A convicção da existência de objetos si -

tuados além da tangibilidade sensorial é que justifica a pro

dução de iniciativas de caráter científico com o objetivo de 

apreender a estrutura e a dinâmica de tais objetos a partir 

de suas presumíveis manifestações indiretas. O pressuposto da 

existência do objeto é a eond~~~o ~~ne qua non para a constru 

ção de qualquer ciência empírica. 

O realismo, como posição metafísica, também abarca 

a crença de que a realidade objetiva, pelo menos no que se r~ 

fere às suas características físicas, independe do observador 

humano, ou seja, dizendo-o em poucas palavras, não foi criada 
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pelo Homem. Não é obra de nossa vontade ou de nossos desejos, 

pois não nos consideramos demiurgos. Ela existe como tal e nós 

fazemos parte dela. Argumentos que nos concediam, como 
.. 

espe-

cie, uma posição privilegiada em termos cósmicos, foram suces 

sivamente desacreditados, principalmente depois da difusão e 

aceitação dos princípios básicos da zeo~~a da evoiução da~ e~ 

pée~e~ de Charles Darwin (1808-1882). Retornando ao pressupo~ 

to da independência do objeto a ser estudado, cabe lembrar 

que, na Física contemporânea, o e~:tê.~~o da ~eai~zação do P~0E.. 

nõ~:t~eo (Strobl, 1978) é fundamentado nesta crença. Segundo 

este critério, deve ser real aquilo a que nos referimos e cu-

jo desenvolvimento pode ser acompanhado por nossas previsões. 

Há diversas posições teóricas de tipo realista. Não 

cabe examiná-las detalhadamente neste momento, mas convém le~ 

brar que elas se distribuem entre o realismo ingênuo e o rea

lismo crítico. A primeira destas duas perspectivas envolve a 

aceitação não problematizada da crença na existência do mundo 

como entidade objetiva e cognoscível. As nossas suposições, b~ 

seadas na experiência sensorial, correspondem aos atributos 

físicos do objeto, devendo ser, por conseguinte, admitidas co 

mo verdadeiras. A expressão 'realismo crítico', por sua vez, de 

signa apenas uma das diversas posições do chamado realismo 

dualista ou indireto. Admite-se, no caso do realismo 

crítico, que as representações mentais resultem tanto de im -

pressoes provocadas por objetos externos quanto da influência 

de processos fisiológicos e psicológicos do observador. ~ ra

zoável supor que a análise do realismo, sobretudo na sua ver-
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sao crítica, venha a ser beneficiada pelas pesquisas psicoló

gicas e psiconeurofisiológicas relacionadas com a sensaçao, 

percepção, pensamento e memória. 

De qualquer maneira, embora nao haja ainda solu

çoes definitivas para os problemas suscitados pelo realismo 

filosófico, parece não haver outra alternativa àqueles que de 

sejam realizar uma atividade científica conseqUente senão a 

de selecionar e adotar, mediante a aplicação de critérios ló

gicos e empíricos, a perspectiva que, no momento, melhor te

nha sido aprovada por tais critérios. Vários autores, na Psi

cologia contemporânea, manifestaram uma nítida compreensão da 

necessidade da premissa do realismo. MacLeod (1974,p.S4) pode 

ser incluído, sem qualquer dúvida, entre os que 

este ponto de vista com perfeita clareza. 

expressaram 

o desconhecimento ou desinteresse pelo problema a

qui exposto não dispensa, aos que assim procederem, de assu

mir, ao menos tacita ou implicitamente, o compromisso ontoló

gico da existência de coisas que transcendem os limites da 

nossa individualidade física e psicológica. De fato, uma ob

servação mais atenta impõe a conclusão de que qualquer condu

ta intencional é precedida pela crença de que o gesto a ser 

manifestado será tão real quanto o cenário em que e.leocorrerá. 

b) O obje~o ~ubme~ido a lei~ 

o surgimento das primeiras formulações do pressu -
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posto da existência do mundo como realidade objetiva foi con

temporâneo ao do universo governado por leis intemporais. Co~ 

be aos cosmólogos gregos a notável obra de elaborar e difun -

dir uma interpretação racional do universo. De construir uma 

imagem do cosmos na qual não havia mais lugar para a interven 

ção de deuses caprichosos, vingativos e arbitrários. De abrir 

um caminho que possibilitou superar superstições e implantar, 

como o demonstra L. Robin (1973), os princípios teóricos que, 

mais tarde, na História Moderna, foram as bases das ciências 

que hoje constituem o núcleo dos sistemas sócio-culturais do

tados de maior complexidade. Os instrumentos e técnicas de 

que dispunham os pré-socráticos eram rudimentares. As suas 

cosmogonias resultaram de reflexões filosóficas, e estas, por 

sua vez, de acordo com o erudito argumento de o. Gigon (1962, 

p.20), foram orientadas pelos conceitos de todo, origem e or

dem. Não é supérfluo ressaltar que todas as teorias e doutri

nas cosmológicas que foram se sucedendo, antagonizando-se e 

substituindo-se umas às outras, dos pré-socráticos aos nossos 

dias, constituem sistemas de proposições que, ao longo da his 

tória das idéias, exerceram um papel e~pcionalmente importa~ 

te. No que se refere à ordem cósmica, e entre os gregos, é em 

Platão (T~meu, 32 c) que iremos encontrar uma formulação este 

ticamente irreprochável de uma imagem harmônica e ordenada do 

mundo. 

A idéia de ordem relaciona-se com a de princípio , 

invariância e lei. Nas ciências, a lei que interessa elaborar 

é a lei da natureza e nio a de caráter presctitivo,pois esta 
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resulta do arbítrio ou do consenso de seres humanos, carecen

do de utilidade se se deseja explicar e prever fenômenos na tu 

rais. Aos gregos devemos a idéia de ordem, mas a primeira for 

mu1ação clara e utilização sistemática do conceito de lei da 

natureza, de acordo com E.Zi1se1 (1976,p.85), só veio a ocor

rer com R.Descartes (1596-1650). Assim, a partir do mecanicis 

mo cartesiano, a idéia de lei da natureza principiou um curso 

que se prolongou aos nossos dias. Eram amplas as fronteiras 

de aplicação deste mecanicismo. A ~e~ cog~tan~, identificada 

com a alma humana, seria a única exceção, todos os demais en

tes físicos, incluindo-se o corpo humano, a ~e~ exten~a, esta 

riam submetidos ao império das leis mecânicas. Neste amplo se 

tor do universo material o conceito de liberdade nao teria u

tilidade. Em termos gerais, tal interpretação do mundo físico 

subsiste até hoje. As conjeturas, debates e dúvidas provoca -

das pelas ~eiaçõe~ de ~nce~teza de W.Heisenberg, naFísica co~ 

temporânea, não abalaram substancialmente esta imagem do uni

verso. A.Einstein (1981,p.209) expressou-o muito bem, ao con

siderar a crençana existência de um mundo real, ordenado e in 

te1igíve1, comparável às crenças religiosas, mas de qualquer 

modo indispensável ao desenvolvimento de projetos científicos 

de alguma envergadura. Esta forma de idealização da realidade 

expandiu-se, alcançando e influenciando as ciências sociais, 

já nas primeiras etapas de seu desenvolvimento teórico, ou se 

ja, no século XIX. Os argumentos da época conduziram a uma in 

terpretação racional da sociedade humana e de todos os seto -

res que a compoem. A admissão deste ponto de vista justificou 

a convicção de que o conhecimento das leis sociais habi1ita-
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ria o Homem a prever e, possivelmente controlar, processos s~ 

ciais. Neste sentido, seríamos capazes de planejar decisivas 

intervenções na esfera social e cultural, contribuindo na de-

terminação de estados futuros da sociedade. Trata-se de uma 

extensão, às ciências sociais, do projeto de F.Bacon (Novum 

O~ganum, aforismo 111). g oportuno lembrar que esta crença é, 

seguramente, o principal fundamento do ~oQiali~mo QientI6iQo. 

As ciências humanas, segundo J.H.Randall, Jr. (1976, cap.XIX), 

também foram influenciadas pela concepção de um mundo ordena

do. Se há - esta é a suposição - leis que governam o universo, 

então as manifestações comportamentais humanas, assim como o 

desenvolvimento da personalidade, não sendo setores alheios 

à realidade, também devem estar submetidos a leis. A idéia de 

que os processos racionais são ordenados, sujeitos a leis -e , 

no entanto, anterior ao surgimento da Psicologia. Encontrâmo

la, limitando a observação a alguns auto~es modernos, nas 

lei~ da a~~oQiação de idéia~ dos empiristas, como as de Locke 

(1632-1704) por exemplo, ou na ordem da razão de G.W.Leibniz 

(1646-1716) e nas lei~ p~ãtiQa~, estabelecidas pela razao in

dividual, segundo I.Kant (1724-1804). Esta linhagem tem uma 

longa história, não importando neste momento examiná-la a fun 

do. Assim, a interpretação de J.H.Randall, Jr. poderia retro

agir a períodos anteriores à construção sistemát~sa da Psico

logia como ciência. A crença na ordem das coisas é uma das ca 

racterísticas básicas da Civilização Ocidental e a sua origem, 

como vimos, localiza-se na Antiguidade clássica. 

Na Psicologia contemporânea o problema da ordem do 
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objeto alcança significativas dificuldades. A tradição cultu-

ral que influe sobre nós faz com que nos interpretemos como 

seres livres, capazes de condutas intencionais. Este modo de 

pensar é largamente difundido, fornecendo as bases para insti 

tuições sociais modernas, como a Educação, o Direito e o Esta 

do. A questão é bastante antiga, pois os primeiros estudos 

sistemáticos em torno da liberdade do Homem foram realizados 

pelos éticos gregos. Os filósofos cristãos da Idade Média ma~ 

tiveram a crença na liberdade humana subjetiva, tendo sido e~ 

ta o fundamento para as doutrinas religiosas que ressaltavam 

a responsabilidade do Homem para com o Transcendente. A rupt~ 

ra, durante a Renascença, com as idéias filosóficas e teológi 

cas medievais não prejudicou a concepção da liberdade do Ho

mem, antes, exacerbou-a. Humanistas, artistas e técnicos do 

Renascimentoorientaram-se por um modelo de Homem cujas fron -

teiras, dilatadas após o rompimento com o medievo, abrangiam 

a busca da beleza, da verdade, da realização cultural e da 

aventura. A origem mais próxima dos ideais renascentistas, es 

pecialmente o da liberdade, pode ser localizada entre os mís

ticos, como Meister Eckhart (1260-1327), na Alta Idade Média. 

A trajetória histórica da concepção de Homem, da Antiguidade 

ao Renascimento, aqui apenas esboçada, foi detalhadamente exa 

minada por B.Groethuysen ('953), fundador da História da An

tropologia Filosófica. 

A construção das ciências modernas, da Física, so

bretudo no domínio da mecinica, e da Astronomia, exerceram, a 

par de outros grandes acontecimentos, como a Reforma, as des-
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cobertas marítimas e o acelerado desenvolvimento de técnicas 

as mais di versas, da navegação marítjma à imprensa, uma grande 

repercussão cultural nos séculos XVI e XVII. Ao longo destes 

dois séculos, o Ocidente europeu foi um território que, dopo~ 

to de vista sócio-cultural, apresentou sucessivas fisionomias. 

O mecanicismo, como já foi assinalado em parágrafo anterior, 

serviu de modelo para a interpretação do Homem e dos animais. 

Com o mecanicismo newtoniano tornou-se possível elaborar uma 

fundamentação teórica mais consistente para o monismo materia 

lista. g o que se verifica mais nitidamente em J.O. de la 

Mettrie (1961, tendo sido, porém, o livro originalmente publi 

cado em 1748); mas tal concepção também pode ser encontrada em 

T.Hobbes (1588-1679) e P.G.P.Cabanis (1757-1808). Entretanto, 

seria no mínimo um equívoco concluir que na História Moderna 

a imagem predominante do Homem tivesse sido a oferecida pelo 

monismo materialista. Na verdade, como o demonstra H.Misiak 

(1964,p.66), no Ocidente e até o século XIX, coube ao dualis~ 

mo o exercício da máxima influência sobre as doutrinas relati 

vas à natureza humana. A Psicologia não foi poupada desta in

fluência. O dualismo, por exemplo, na sua formulação parale -

lista, encontra-se na Psicofísica de E.H.Weber (1795-1878) e 

G.T.Fechner (1801-1887). Em benefício da exatidão, cabe lem

brar a dificuldade encontrada por historiadores da Psicologia, 

no sentido de avaliar e situar a Psicofísica. O entendimento 

de que E.H.Weber e G.T.Fechner, com as suas pesquisas psicofi 

sicas, estavam mais interessados em demonstrar hipóteses filo

sóficas do que psicológicas, torna mais aceitável a idéia de 

que W.Wundt (1832-1920) tenha sido, na realidade, o pioneiro 
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mais expressivo e influente da Psicologia. 

Tecnicamente, na Psicologia contemporânea, o pro -

blema da ordem do objeto é o da liberdade e do livre arbítrio. 

A persistência deste problema faz com que nesta área científi 

ca as 'racionalizações sobre o mundo dos fenômenos'~ como o di-

zia M.Hartmann (1948,p.llS), referindo-se às ciências da na tu 

reza, envolvam uma complexidade que é desconhecida no estudo 

do mundo físico. Se acrescentarmos às sentenças anteriores a 

observação de que, nesta ciência do comportamento, o rumo e 

sentido das pesquisas empíricas é conferido exatamente por uma 

definida imagem básica do Homem, então será possível concluir 

que esta deve ser uma das dificuldades ou obstáculo ao desen-

volvimento de uma unidade teórica na Psicologia. ~ por esta 

razao que este problema tão fundamental vem sendo reiterada -

mente examinado. O minucioso relato das exposições e debates 

que ocorreram na oportunidade do famoso Simpósio da Universi-

dade de Rice (USA) e que se encontra no livro editado por T. 

W.Wann (1974), pode ser considerado um exemplo concreto da 

preocupação de psicólogos quanto ao problema aqui focalizado. 

Durante o Simpósio foram confrontadas, a partir de seus repr~ 

sentantes mais significativos, as correntes fenomenológica e 

behaviorista. M.Scriven (197~,p.179), um dos participantes,r~ 

feriu-se, com muita propriedade, ao fato de que uma das ques

tões básicas tratadas durante o encontro, foi o do determinis 

mo e livre arbítrio em teorias psicológicas. Estas duas posi

çoes filosóficas básicas foram e são discutidas por diversos 

-autores. G.W.Allport (197S,cap.2 e 3), ao referir-se as tradi 



74 

çoes lockeana e leibniziana, na Psicologia, alude ao mesmo 

problema. Segundo a tradição lockeana, o Homem é considerado 

um ser passivo, atuando de acordo com estímulos recebidos,se~ 

do por eles governado. Esta imagem opõe-se à tradição leibni

ziana, pois de acordo com esta última, somos considerados se

res livres, ativos e orientados propositivamente. I.Chein 

(1972,p.6) também sugeriu que os psicólogos devessem optar por 

uma dentre as duas imagens básicas do Homem. 2 oportuno acres 

centar que este último autor, falecido em 1982, tentou, com o 

texto já indicado, elaborar uma obra analítica, abrangente e 

sistemática a respeito do problema. Para o argumento que está 

sendo construido, pode-se prescindir da indicação de outros 

autores igualmente interessados pelo problema do determinismo 

e livre arbítrio na Psicologia. Assim, com a referência ao a! 

tigo de D.W.Hitt (1969), no qual são encontradas algumas das 

implicações lógicas que decorrem de cada uma das imagens bási 

cas do Homem, fica concluída esta parte da exposição. 

2 cabível admitir a existência de duas perspecti

vas filosóficas opostas em relação à liberdade humana, ainda 

que na Psicologia, enquanto ciência empírica, encontre-se um 

número maior de correntes teóricas, cada qual alicerçada so

bre um modelo específico para a natureza humana. Em princípio, 

porém, as diversas tendências teóricas na Psicologia contemp~ 

rânea podem ser alinhadas em torno das duas possibilidades já 

discutidas. Segundo D.N.Robinson (1982), neste setor das ciê~ 

cias do comportamento podem ser identificadas cinco tendências 

teóricas distintas: o Fisicalismo, o Behaviorismo, a Psicolo-
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gia Fenomenológico-Existencial, o Cognitivismo e a Psicanáli

se. Além dos cinco sistemas discutidos por D.N.Robinson cabe 

incluir mais uma perspectiva psicológica e uma disciplina ci

entífica que também exercem alguma influência sobre a imagem 

que o Homem faz de si próprio. Trata-se da Psicologia de fun

damentação materialista dialética e da Sociobio10gia. ~ exata 

mente nos países socialistas que se verifica um desenvo1vimen 

to científico controlado, sistemático, orientado para objeti-

vos sociais e filosoficamente baseado nos postulados do mate

n~al~~mo d~alêt~eo. As características institucionais daque

las sociedades favorecem a concordância e reduzem a taxa de 

divergência doutrinária e teórica. A conseqüência deste esta

do de coisas é a produção científica uniformemente fundamenta 

da do ponto de vista filosófico. Pode ocorrer, como se pode 

objetivamente constatar, que de uma base filosófica deste ti

po resultem contribuições de inegável importância para as ciên 

cias e tecpologia do nosso tempo. Quanto à Psicologia; a pri-

meira observação a fazer é a de que ela não foi subtraída 
, 
as 

influências filosóficas que dominam a cena cultural em países 

socialistas. Assim sendo, há maior acordo, por exemplo, entre 

psicólogos russos, quando se trata de aspectos estruturais e 

dinâmicos da natureza humana, do que entre os seus colegas 0-

cidentais. De fato, esta foi conclusão de R.A.Bauer (1952, p. 

179) que, em obra pioneira, estudando as características da 

Psicologia na União Soviética, verificou que entre psicólogos 

e educadores russos há muito- acordo teórico e que a concepção 

mais amplamente aceita é a do Homem como ser eminentemente so 

cia1, sendo influenciado pelo meio sócio-cultural, mas que -e 
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também capaz de realizar condutas conscientes e intencionais. 

Esta interpretação de R.A.Bauer não colide com os nove princi 

pios fundamentais da Psicologia na União Soviética, tal como 

foram recentemente apresentados e discutidos por B.F.Lomov 

(1982), da Academia de Ciências da União Soviética. Quanto 
, 
a 

Sociobio10gia, cabe esclarecer que esta disciplina científica 

de construção recente, está sendo aqui considerada uma vez 

que há justificadas razões para supor que teorias sociobio1ó

gicas, elaboradas sobre pressupostos genéticos e evo1ucionis-

tas, venham a ser, no futuro, capazes de exercer influências 

mais acentuadas na pesquisa do comportamento social, notada -

mente na dos processos psicossociais manifestados entre seres 

humanos. Sendo a Genética e a Etologia tributárias da Socio -

biologia, é de se admitir, por razoável, que a interpretação 

da natureza humana que resulte de tais origens ganhe uma di-

mensão biológica e determinista, ainda que, como E.O.Wi1son 

1981,cap.4) o explica, continue a ser possível e não contradi 

tório reconhecer o Homem como produtor de bens culturais que 

exigem alguma independência em relação às estritas 

cias físicas do ambiente. 

inf1uên-

Da Filosofia contemporânea, e em relação ao prob1~ 

ma do determinismo e do livre arbítrio, também procedem ,JIU1-

tas contribuições de interesse psicológico. ~ o caso do texto 

de M.Scriven (1975), no qual é exposto um argumento que con-

duz à conclusão de que um ser humano inteligente tenderia a 

contrariar previsões feitas sobre o seu comportamento desde 

que tivesse conhecimento prévio de tais previsões. Manifestar-



77 

se-ia, desta maneira, um traço imprevisível do comportamento 

humano. A idéia da liberdade subjetiva é, no entanto, radica

lizada quando se trata de psicólogos de orientação humanísti-

ca, como C.R.Rogers (1974,p.129) ou de psiquiatras igualmente 

marcados pela Fenomenologia e pelas Filosofias da Existência 

como V.Frankl. (1955). No caso de V.Frankl (op.cit.,p.20), o 

Psicologismo, interpretado como sistema teórico explicativo 

de processos comportamentais humanos é rejeitado, cedendo lu

gar ã consideração da importância de valores espirituais no 

desenvolvimento humano. No polo oposto encontra-se a orienta-

ção positivista do Behaviorismo Radical. Para B.F.Skinner 

(197l,cap.2), seu autor mais prolífico e representativo, res

ponsável por contribuições psicológicas que de modo algum po

dem ser ignoradas ou negligenciadas, a liberdade humana nàda 

mais seria do que um termo desamparado de qualquer referência 

objetiva. Insiste-se, a partir do Behaviorismo Radical, no 

prosseguimento do estudo da conduta humana a partÍrda teon~a 

do ne6onço. Como os teóricos deste movimento procuram demons-

trar, muitas das palavras e expressões empregadas no universo 

de nossas experiências cotidianas, encobrem sutilmente fatos 

que podem ser explicados a partir de contingências de reforç~ 

mento. Urge, agora, uma conclusão parcial. A posição do Ho-
.. 

mem, enquadrado no mundo objetivo e a rigor, um problema do-

tado de relativa antiguidade. Importa, nas ciências do compo~ 

tamento, em benefício dos objetivos científicos bâsicos, ou 

seja, os da descrição, expli~ação e previsão, tornar este 

problema o quanto possível claro e cognitivamente acessível, 

embora sejamos obrigados a admitir que nesta etapa da histó-



78 

ria da Humanidade nao esteja à vista uma definitiva solução, 

filosófica e empírica,para a questão da liberdade humana. As-

sim, é forçoso reconhecer que se impõe uma decisão, já que a 

atividade científica não pode prescindir, se houver o interes 

se em desenvolvê-la conseqüentemente, de pressupostos metafí

sicos, incluindo-se o das relações necessárias no objeto de 

estudo. Pode-se formular mais tecnicamente este ponto de vis-

6uneio-

nai~ inva4iante~ no plano ontolâgieo, ainda que exp~e~~a~, na 

o~dem epi~temolâgiea, at~avê~ de deela~a~õe~ p~obabilZ~tiea~, 

ê indi~pen~ãvel ã eon~t~u~ão de qualque~ teo~ia de tipo eien

tZ6ieo. 

E na Psicologia Social, como se apresenta o probl~ 

ma da imagem do Homem? A despeito da inegável microteorização 

existente neste campo da Psicologia, podem ser perfeitamente 

identificados pressupostoi sobre a natureza humana. Além dis

so, houve e há algum interesse no sentido de analisar e ofere 

cer uma imagem do Homem. Alguns autores, e dentre estes se in 

cluirá S.Asch (1959,p.364), entendem mesmo que a principal ta 

refa dos psicólogos sociais deva ser a de elaborar uma inter

pretação do Homem. Trata-se, portanto, de uma proposição su

gestiva de um desenvolvimento específico para a Psicologia SQ 

cial. Na realidade, porém, esta proposição não tem alcançado 

muito sucesso entre psicólogos sociais. ~ por demais eloqUen

te o silêncio de grande número de textos psicossociológicos a 

respeito do tema para que nos possamos permitir chegar a ou-

tra conclusão. De qualquer maneira, observando-se ou não a di 
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reçao apontada por S.Asch, o fato é que os psicólogos sociais 

não podem escapar ao problema da natureza humana. Até mesmo 

porque, na Psicologia, bem como nas ciências sociais, a pes

quisa e a teorização não fundamentadas em algum modelo de Ho

mem, ainda que este seja rudimentar, tornam-se erráticas e 

destituídas de sentido. 

As sucessivas interpretações da natureza humana, ao 

longo da História das Idéias Sociais, como G.W.Allport (1968) 

nô-las descreveu, designando-as com a expressão 'simples e s~ 

beranas doutrinas', constituem uma referência indispensável a 

qualquer psicólogo social. Contribuições de outro tipo, mais 

sistemáticas, considerando as imagens do Homem nas diversas 

perspectivas psicossociológicas vigentes, podem ser encontra

das em autores como W.Mertens e G.Fuchs (1978,cap.2). Argume~ 

tos mais analíticos, por sua vez, baseados em princípios teó

ricos coordenados logicamente, foram elaborados, entre outros 

psicólogos sociais, por P.R.Hofstaetter (1960,cap.4) e L.S. 

Wrightsman et.al.(1972,cap.3). Infelizmente, desses estudos 

mais analíticos não result;u qualquer síntese conclusiva. Por 

outro lado, considerando que a orientação cognitivista ocupa, 

no momento, um lugar destacado na Psicologia Social, pode-se 

admitir que em amplos setores desta disciplina, enquanto in

fluenciada por autores norte~americanos, tende-se para a acei

tação de uma interpretação não determinista do Homem. O Cognl 

tivismo psicossociológico advém, substancialmente, da teo~ia 

de eampo, e esta não excluia a idéia de intencional idade dos 

atos humanos. Basta examinar o conhecido artigo de K.Lewin 
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(1969,~originalmente publicado em 1926 a prop6sito das neces-

sidades humanas). Cabe assinalar que a interpretação cogniti-

vista do Homem guarda alguma semelhança com a que repousa so 

bre os princípios do mate~~al~~mo d~alêt~eo. O depoimento de 

L.P.Bueva (1975,p.116-ll8), durante o Simp6sio da Universida

de de Carleton (Canadá), que reuniu psic6logos sociais russos, 

canadenses enorte~americanos, baseou-se no conceito de eompo~ 

tamento ~oe~al ~ntene~onal. Esta noção, fundamental para a 

pesquisa psicossocio16gica conduzida na União Soviética, a

brange a idéia de que o comportamento humano s6 é significati 

vo enquanto deliberadamente orientado para objetivos sociais. 

No Ocidente, uma orientação renovadora, ou pelo menos teoric~ 

mente instigante, na Psicologia Social, vem sendo desenvolvi

da por R.Harré e P.F.Secord. No primeiro texto mais abrangen

te e tecnicamente construído destes dois autores ingleses (R. 

Harré e P.F.Secord, 1972,cap.5) propõe-se o modelo ant~opomõ~ 

ü~eo do Homem (sic), que se distingue, por oposição, da inter 

pretação mecanicista. Este modelo, que é o principal fundamen 

to da perspectiva etogên~ea por eles fundada, tem como um dos 
. ~. prlnclplos a possibilidade de controle, pelo ser humano, das 

regras que serão observadas em situações sociais específicas. 

Trata-se, em outras palavras, do que os pr6prios autores de-

signam como sendo o modelo do ator. Obviamente, encontra-se 

presente, nas contribuições teóricas destes autores, a noçao 

de liberdade subjetiva. A esta altura, pode-se concluir a fa

vor de mais duas observações: a primeira é a de que, na:,Psic~ 

logia Social, o problema da natureza humana não foi e nao es

tá sendo de todo negligenciado e, em segundo lugar, a de que 
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se apresenta, nesta disciplina, uma tendência para uma inter

pretação não determinista do Homem. Vale acrescentar que pos! 

ções desfavoráveis à aplicação de um estrito determinismo no 

estudo do comportamento humano não se desprendem da idéia da 

existência de correlações, regularidades probabilisticamente 

aferíveis,regras e planos cognitivos ou condutas dotadas de 

significados relativamente invariantes em definidos sistemas 

sócio-culturais. g, contudo, também evidente que alguns psic~ 

logos sociais realizam suas pesquisas e constróem suas teo-

rias a partir de uma hipótese determinista. Isto é, presumem 

a existência de processos psicológicos básicos, como a apren

dizagem e a motivação, supostamente resistentes a influências 

sócio-culturais, ainda que estas se produzam ao longo de dila 

tados períodos históricos. A posição determinista foi defendi 

da na Psicologia Social, para ilustrar, por B.R.Schlenker(1974, 

p.12), numa réplica a um artigo de K.Gergen (1973). Em seu p~ 

lêmico, artigo, K.Gergen procurou demonstrar que a Psicologia 

Social, fundamentalmente, pode ser entendida como pesquisa 

histórica. De acordo com o seu argumento, psicólogos sociais 

inclinar-se-iam para o estudo de comportamentos que são afet~ 

dos tanto por fatos sócio-culturais quanto pela divulgação de 

teorias psicológicas, interpretadas, pelos leigos, como lin -

guagem prescritiva. Este argumento foi martido na resposta de 

K.Gergen (1976) à crítica de B.R.Schlenker. 

Não é supérfluo acrescentar que psicólogos, assim 

como cientistas sociais, teólogos, filósofos e escritores con 

tribuem na elaboração e difusão de imagens do Homem. Dos efei 
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tos destas interpretações, nas pessoas e nas sociedades, pou-

co sabemos, mas reconhecendo haver um número elevado delas, 

podemos concordar com a observação de M.Scheler (1974,p.10) de 

que em nenhum outro momento da História, como o nosso, o 

mem foi tão incapaz de interpretar a si próprio. O Homem 

nao sabe o que é, embora saiba que o ignora. 

c) A evolução 

, 

Ho-

.-Ja 

As concepçoes metafísicas da realidade como subs-

tância material e da submissão desta a leis naturais, acres -

centa-se a idéia de evolução. A perspectiva determinada por 

este conceito impõe a interpretação da realidade como proces-

so. Historicamente, o pensamento evolucionário surgiu entre 

cosmó10gos gregos como Empédocles e Heráclito.~, portanto, 

nas cosmogonias dos pré-s~cráticos que podem ser encontradas 

as matrizes do conceito de evolução. Esta idéia marca profun

damente sistemas sócio-culturais contemporâneos. 

A primeira sistematização teórica da evolução, a

plicada aos processos biológicos, foi realizada ao mesmo tem-

po, mas nao em conjunto, por C.Darwin (1809-1882) eA.R.Wa11ace 

(1823-1913). Nas teorias destes autores, em que pese a sua 

originalidade, houve lugar para idéias científicas mais tradi 

cionais como a do meQan~Q~~mo new~on~ano e a da 

Qau~al. Do ponto de vista técnico, as limitações da ~eon~a da 

evolução da~ e~p~Q~e~, notadamente na explicação mais detalha 
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da dos processos biológicos da mudança, foram impostos pelo 

precário desenvolvimento da Genética da primeira metade do se 

culo XIX. A rigor, a Genética só veio a alcançar um nível ci-

entífico mais avançado após à renovaçao introduzida por G. 

Mendel (1822-1884) com as suas leis da hereditariedade. De 

qualquer maneira, as idéias evolucionistas encontraram um cur 

so favorável ã sua difusão entre cientistas e pessoas cultas 

no século passado. Cabe acrescentar que já naquela época, mas 

também ao longo deste século, outras teorias evolucionistas fo 

ram e estão sendo elaboradas. Dentre elas encontra-se o evotu 

Q~o~~~mo eme~ge~t~~ta de C.Lloyd Morgan (1894-1958). A dife -

rença básica entre o da~w~~~~mo e o eme~ge~t~~mo reside na ex 

plicação das mudanças qualitativas que se processam na ordem 

filogenética. C.Lloyd Morgan, um dos principais teóricos do 

eme~gent~~mo, rejeitou as explicações de tipo mecanista e vi

talista, admitindo, em contrapartida, que a composição heter~ 

gênea do mundo, abrigando entidades materiais e seres biológi 

cos, pudesse ser explicada por processos emergentes. Em ou

tras palavras, processos vitais situam-se num nível superior 

ao da matéria inanimada; a vida depende de substâncias físi

cas, nao sendo, porém, redutível a elas. Mas, o que é que es

tá sendo examinado aqui? A idéia de que a realidade encontra-

se submetida a transformações qualitativas; a ~oção de que, 

entre os organismos vivos, formas mais complexas originam-se 

de sistemas mais simples; o pressuposto de que o futuro, her

deiro do passado, ~resentará os sinai~ do presente que pode

mos conhecer. 
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A evolução, com poucas ex~eções,encontra-se como 

pressuposto nas ciências contemporâenas. Ofereceu também con

teúdos conceituais e teóricos para a elaboração de dramas có~ 

micos como o de P.Tei1hard de Chardin (1965). Segundo J.H. 

Randa11, Jr. (1967, capo XVIII), as idéias mais revolucioná -

rias das últimas décadas, com ampla repercussao cultural, pr~ 

cedem de duas áreas científicas: da Física e da Biologia. Da 

primeira, sobretudo a teo~ia da ~elatividade, as mecânicas on 

du1atória e quântica e a Física de Partículas. Da Biologia 

as teorias evolucionistas. Resta lembrar que o evolucioni~mo 

pode ter aplicações mais estritas, restringindo-se ao domínio 

biológico, e uma outra de sentido amplo, abrangendo 

tão distintos como a Astronomia e ai ci~ncias ~ociais. 

campos 

O estudo da influência de idéias evolucionistas na 

Psicologia pode principia~ pela história desta disciplina. Es 

te foi o objetivo de autores como E.G.Boring (1956), que deu 

algum relevo ao fato de que a principal fonte inspiradora de 

psicólogos norte~americanos não foi o laboratório de W.Wundt 

(1832-1920), na Universidade de Leipzig, mas sim o da.~wini~mo 

e a Psicologia inglesa fundamentada em princípios evo1ucionis 

tas. Dos sistemas psicológicos que se organizaram no final do 

século passado e no iníc~o deste, como o Behaviorismo, a Psi

canálise e o Funcionalismo, é exatamente o último que maiores 

compromissos teóricos manteve com o evolucioni~mo. Mais recen 

temente, e ainda sob o ponto de vista da História, encontra -

se o texto de H.E.Gruber (1980). O objetivo básico 
.A 

e o mesmo: 
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a pesquisa da profunda influência exercida pelo evotueioni~mo 

na Psicologia. Não é oportuno examinar esta questão detalhad~ 

mente, mas convém observar que H.E. Gruber, no texto acima in 

dicado, deteve-se no estudo da originalidade científica de 

C.Darwin. Sob este ângulo, H.E.Gruber examina as metáforas e 

analogias registradas por C.Darwin e concluiu que estas cons

tituíram uma das principais fontes da originalidade de seu 

pensamento. Por outro lado, tendo em vista objetivos científl 

cos, no sentido da construção teórica, deve-se ã J .Piaget (1977) 

a mais recente contribuição ao estudo das relações entre o coE! 

portamento e as mudanças evolutivas. J.Piaget, na obra citada, 

precisamente na página 111, afirma que no curso da filogênese, 

acentuadas modificações morfogenéticas da macroevolução sao 

determinadas pelo comportamento. Assim, embora não negue a 

possibilidade de que algumas mudanças evolutivas possam resul 

tar de fatores aleatórios, admite que o processo filogenétito 

seja afetado por estruturas sensório-motoras e lógico-matemá

ticas, geradas no processo de adaptação do indivíduo ao meio . 

Idéías evolucionistas também determinam o curso teórico da E

tologia e da Sociobiologia, áreas científicas bastante próxi

mas da Psicologia. 

E de R.Scoon (l956,p.4) a observação de que o con

ceito de evolução guarda estreitos relacionamentos com outros, 

especialmente com os de p4og4e~~o e de de~envotvimento. De fa 

to, um dos temas da História das Idéias é exatamente a pesqu!. 

sa das mútuas relações entre estes conceitos, bem como a dos 
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sistemas de pensamento dos quais surgiram e daqueles que 10 -

graram influenciar. Neste momento, porém, em que está sendo 

considerada a interpretação evolutiva da realidade, tão mar -

cante nas sociedades contemporâneas, a análise da idéia de 

progresso apresenta um caráter complementar em relação a ante 
,,~ 

rior. Examinando-se os argumentos que se apresentam na seque~ 

cia destas observações, ter-se-á uma idéia mais clara do que 

se deseja mostrar. 

A idéia de progresso, assim como muitas outras,não 

é nova. As sociedades antigas, medievais e modernas já a co-

nheciam e aplicavam de acordo com os sistemas de pensamento 

predominantes. Por exemplo, a idéia de aperfeiçoamento do Ho

mem, através da submissão a autoridades, preceitos e rituais 

religiosos é bastante difundida entre as mais diferentes reli 

giões, do passado e da atualidade. A Europa Central, sob a 

Reforma, especialmente a que foi conduzida por M.Luther (1483-

1546) e J.Calvin (1509-1564), acentuou a responsabilidade do 

crente em relação aos seus deveres religiosos ao mesmo tempo 

em que propunha a idéia de que os benefícios e êxitos, mate-

riais e sociais, seriam tanto o produto do esforço pessoal 

quanto o resultado da benevolência e recompensa divinas. Esta 

concepção, tão importante para o Ocidente, exerceu uma vigor~ 

sa influência sócio-cultural nas sociedades modernas nas quais 

o Protestantismo se destacou por uma presença marcante . Além 
• 

disso, nao se pode deixar de reconhecer que a idéia de progre~ 

so foi uma das principais concepções do Iluminismo. Na verdade, 
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coube aos li vres-pensadores europeus do século XVIII uma gran

de responsabilidade pelas consideráveis mudanças sociais e cul 

turais operadas inicialmente no século mesmo da Auükiaenung e 

que, posteriormente, impregnaram movimentos sociais e de idé

ias dos séculos subseqUentes. A intensa atividade intelectual 

desenvolvida pelos autores tocados pelos ideais iluministas da 

nazão, da i~bendade, da toienãne~a e do pnogne~~o, espraiou -

se pelos diversos campos da cultura da época. O terreno fora 

cultivado, encontrando-se preparado para a criação de utopias 

modernas, como a liberal-humanitária, na acepçao de K.Mannheim 

(1972 ,p.243-253). Difundiu-se a convicção de que a história P.Q 

deria ser domesticada pelo planejamento racional do futuro. O 

Estado, o Direito e a Sociedade (confrontar E.Cassirer, 1972 , 

capo VI ) p.assaram a ser interpretados como instituições soci

ais suscetíveis de mudança e cuj a legitimidade deve descansar 

sobre princípios dá nazão e da natuneza. O arbítrio dos poder.Q 

sos poderá ser legal mas nao será legítimo. De acordo com o si~ 

tema de idéias do Século das Luzes, as civilizações progredi -

riam através da educação do Homem. Aliás, esta é a explicação 

para o interesse que o tema da educação despertou em qualific~ 

dos filósofos do século XVIII como I.Kant (1966). Este tema 

nao será examinado nesta oportunidade, mas é cabível ressaltar 

a perspectiva otimista que sustenta a interpretação s~tecenti~ 

ta do Homem como um ser que pode ser educado e aperfeiçoado,p.Q 

dendo, assim, ultrapassar, até certa medida, os limites impos

tos por nossa herança biológica. 
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Aqui, nesta parte do texto, interessou considerar 

a relação entre os conceitos de evolução e progresso; a prese~ 

ça destes na Psicologia; e a influência destas idéias na cosmo 

visão do Homem contemporâneo. Na Psicologia Social, em partic~ 

lar, estas concepções apresentam-se sob a forma de pressupos -

tos. Esta afirmativa é plenamente aplicável ã Psicologia So

cial gerada em centros universitários e de pesquisa norte~ameri 

canos. Orientações divergentes, como a Psicologia Crítica de 

K. Holzkamp (1977 ,p. 75-147), orientadas para o objetivo da 

emanc~pação ~oc~al, também estão baseadas no pressuposto da e

volução, ou seja, da suposição de que a realidade física, so

cial e biológica constituam um processo. O caráter emancipató

rio da Psicologia Crítica, angariado junto a autores da Escola 

de Frankfurt, manifesta-se objetivamente, pelo empenho de fa-

zer com que a Psicologia, como ciência e como profissão, ve-

nha a servir de instrumento a serviço da sociedade humana, di

latando a consciência da realidade social de seus membros. Não 

se pode deixar de assinalar a presença de determinantes socia

listas nos principais argumentos dos teóricos da Psicologia Cri. 

tica, pois admitem que o progresso pessoal e social sej a conc~ 

mitante a mudanças qualitativas na ordem da" produção econômica. 

b de se concluir, no entanto, que os psicólogos vinculados 
~ 

a 

Psicologia Crítica tenham os se_s papéis profissionais defini-

dos por ohjetivos de militância social, concedendo uma 

importância ã verdade, no sentido epistemológico. 

menor 

A evolução e a idéia de progresso fundamentaram 
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pressupostos ontológicos. A conseqUência mais direta dessas 

suposições metafísicas para as ciências refletiu-se na ênfase 

do estudo processo, ao invés da estrutura ou essência do obje-

to. Segundo expressões de R.Paniker (196l,p.lOl e 102), com a 

instalação do conceito de evolução nas ciências acentuou-se a 

passagem do pen~amento ~ub~tantivo para o pen~amento óuncio -

nal. Finalmente, e de um modo geral, e verdadeira a afirmação 

-de G.Francovich (1970,p.174) de que o progresso e um dos gran-

des dogmas do mundo moderno. 

d) O natuJz.ali.6 mo 

o nosso modo de ver e interpretar o mundo di fere 

dQ de nossos antepassados. Em épocas que foram dominadas por 

religiões, ou antes delas, os fenômenos físicos eram percebi -

dos de uma maneira que h.oje nos parece estranha. Entidades e 

forças sobrenaturais exerciam o comando da natureza e de tudo 

o que ela comportava. Aos seres h.umanos restava a possibilida

de de influir sobre os acontecimentos do ambiente através de 

rituais propiciat6rios considerados sagrados. Acreditava-seq~ 

seria indiretamente, através das divindades, que quaisquer be

nefícios 1 Jderiam ser alcançados. Não havia muita reaçao con

trária à crença de que o futuro não estava na mao dos homens, 

mas sim, nas dos deuses. Ainda num passado não muito distante 

de n6s, durante a Idade Média, era bastante difundida, aceita 

e pouco contestada, no Ocidente, a interpretação teleológica 
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do universo. Sob a avassaladora influência do Cristianismo, o 

Homem medieval acreditava que a realidade e os fenômenos natu-

rais teriam sido o produto da benevolência divina; que o mundo 

teria sido criado por Deus para o usufruto dos homens. A Terra 

era percebida como objeto estável e permanente; seria a casa do 

Homem, a antecâmara da vida eterna. Esta concepção da natureza 

-so começou a ser modificada durante o Renascimento, quando no-

vas formas de pensar começaram a adquirir corpo. E naquele pe

ríodo de transição não foi pequena a influência das categorias 

de espaço, tempo, número e movimento, pois foram decisivas pa

ra a renovação teórica da Astronomia e da Física. 

A .6e.c.ula.JUza.ç.ã.o, iniciada no século XVI sob o im

pulso da Reforma, mas aprofundada pelos iluministas no século 

XVIII, também contribuiu para o abandono da cosmovisão medie -

vaI. Em outras palavras, foi iniciada, a partir do seculo XVI, 

uma nova fase na história da cultura. Não cabe, porém, neste 

trabalho, tentar descrever a aventura intelectual do surgimen

to dos novos sistemas de idéias que caracterizaram a História 

Moderna e possibilitaram as interpretações científicas contem

porâneas. Seria tamóêm uma temeridade, pois A.Whitehead (J961, 

2a. parte) desincumbiu-se desta tarefa com inexcedível compe -

tência. A rigor, com as sucintas observações aqui consignadas 

teve-se apenas em vista tornar mais aceitável a afirmativa de 

que o abandono das concepções religiosas e animistas da reali

dade, em benefício das racionalmente fundamentadas, é o resul-

tado de um longo proces'so na JSistória das idéias. No fundo, a 
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cosmovisão científica contemporânea é uma das grandes conse 

qUências do movimento de idéias dos últimos 2500 anos. Uma cos 

movisão que abriga desacordos e conflitos, de resto até desej~ 

veis, porquanto heurísticos e teoricamente fecundos, mas que, 

em qualquer caso, apóia-se sobre alguns postulados filosóficos 

básicos. Entre estes, encontram-se os três pressupostos ontoló 

gicos examinados em páginas anteriores e o n~~ali~mo. 

o aspecto mais característico do nat:ulLali~mo, como 

posição metafísica, é a rejeição de explicações baseadas em f~ 

tores ou entidades sobrenaturais. A crença é a de que tudo que 

existe ou acontece é suscetível de uma explicação baseada em 

leis e forças naturais. Segundo o nat:ulLali~mo, só há um univer 

so e as coisas estão dentro dele. Trata-se, portanto, de uma 

concepção monista, mas - esclareça-se - não necessariamente ma 

terialista. Ass·im, o nat:ulLali~mo comporta variantes, sendo bá

sicas as do nat:UJr.ali~mo materialista e a do nat:ulLali~mo idea -

lista. Porém, qualquer que seja a vertente do n~ulLali~mo, o 

que se nega é o sobrenatural e nao a existência de idéias, co~ 

nições. consciência e outros processos do mesmo nível ontológi 

co. 

Se, como se acredita. todos os fenômenos do univer 

so foram, sao e serao produzidos por causas naturais, então a 

pesquisa de quaisquer eventos e processos - e este é o segundo 

aspecto do nat:ulLaLümo - terá que ser realizado com métodos 

humanamente engendrados e controlados. Às duas características 

anteriores acrescentar-se-á uma terceira crença: processos na-
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turais nao poderiam ser conhecidos, isto é, explicados, se nao 

estivessem submetidos a leis imanentes ao sistema. 

o natu~al~~mo é um dos postulados das ciências em 

píricas e, em si mesmo, um tema de pesquisa filosófica. Para a 

análise que aqui está sendo realizada, resta observar que os 

psicólogos, para a condução de pesquisas ou atividades profis

sionais, também não prescindem do princípio ontológico do natu 

ralismo. 

3.2 - EPISTEMOLOGICOS 

a) O ot~m~~mo ep~~temolõ9~cO 

o empenho de conh.ecer só tem sentido na medida em 

que se admita previamente á possibilidade de se chegar a algum 

conhecimento. E como a busca do saber ocorre tanto na pesquisa 

científica quanto fora dela, pode-se concluir que a presunçao 

de que possamos chegar a bom termo com o nosso esforço cogniti 

vo é compartilhada por muitas pessoas. De fato, este ot~m~~mo 

ep~~temolõ9~cO é bastante difundido e na maioria dos casos, m~ 

nifesta-se espontanea e ingenuamente. Para fins práticos, co

muns, da vida .. cotidiana, não haveria mesmo muito interesse em 

analisar problemas epistemológicos. Aliás, é o que acontece com 

maior freqUência. O exame mais filosófico e científico de tipo 

epistemológico interessa a bem poucos. E só foi iniciado recen 

temente, pois, como se sabe, o estudo sistemático de questões 
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relacionadas com as possibilidades, origens, limites e valida

de do conhecimento humano só veio a ocorrer a partir da Filo

sofia Moderna. 

Entretanto, a dúvida, o ceticismo, em qualquerwa 

de suas versões, do relativismo ao subjetivismo, também inte-

gra o rol das nossas experiências. Os fracassos dos quais ne-

nhum ser humano poderá ser poupado, especialmente nas nossas 

tentativas de explicar e prever ocorrências, ainda que trate 

das mais comezinhas, constituem a principal e a mais pedestre 

das fontes de ceticismo. A nossa dúvida pode se estender tam

bém à capacidade humana para obter algum tipo especial de co

nhecimento. Entre cientistas, mesmo que se trate de matéria 

técnica, o ceticismo encontra-se presente. Ele é até, como o 

registra R.K. Merton (1970, p.662), com a expressão eet~e~~mo 

o~gan~zado, uma das características das ciências contemporâne 

as. A suspensão de j ulgamen'tos, os dilemas, as dúvidas, as in

certezas, o ceticismo sistemático, são ingredientes humanos ne 

cessários e inevitáveis na prática científica, mas não sepu1-

tam o pressuposto da possibilidade do conhecimento. Se não hou 

vesse um ot~m~~mo ep~~temolõg~eo, nao seriam fúteis e absurdas 

as demarches científicas? 

E evidente que há graus variados de consciência e 

interesse pelo problema em discussão. Cientistas, em particu-

lar, tendem a adotar, devido ao treinamento e às experiências 

profissionais a que foram e são submetidos, um e~t~e~~mo ep~~ 
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te.moiõgic..o. Mantém-se a confiança na possibilidade do conheci

mento, mas impõe-se a exigência de submeter as proposições ci

entíficas a severos escrutínios lógicos e empíricos. O criti -

cismo baseia-se no reconhecimento dos limites cognitivos huma 

nos e na admissão de que fatores, de origem e natureza diver -

sas, possam interferir, distorcendo ou impedindo o nosso aces

so ao saber. Na História Moderna, o estudo das dificuldades 

que se interpõem ã busca do conhecimento foi iniciado por F. 

Bacon (Novum O~ganum, aforismo XXXIX). Os idoia (~~ibu~, ~pe.c..~, 

the.a.t~ e 6o~) de F.Bacon foram considerados em diversas con

tribuições epistemológicas, sendo que uma das mais interessan

tes, por sua abrangência e recentidade, é a de G.Francovich 

(1974). Finalmente, não é um despropósito observar que pode 

ser estabelecido um paralelo entre a contribuição baconiana e 

a de G.Bachelard (J970), no que se refere aos ob~tã.c..uio~ e.pi~

te.moiõgic..o~. 

Psicólogos, assim como os demais cientistas, admi

tem poder alcançar algum con~ecimento. Tendem a ser críticos , 

praticam a dúvida metódica, mas são epistemologicamente otimis 

tas. Ressalte-se, entretanto, que o saber é condicionado e li

mi tado por nossas próprias condições, não nos sendo possível 

atingir um ponto ~quimêdic..o Cconfrontar O. Bo11now, 1976, 1'"\.29) 

de plena fundamentação do con~ecimento que supomos possuir. 
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b) A o~lgem do conheclmento 

A resposta afirmativa à pergunta sobre a possibili 

dade do conhecimento permite que se indague a respeito dos 

meios que nos facultam um domínio intelectual do objeto. Quer 

dizer, se o conhecimento é possível, qual é, então, a sua ori-

gem? Sabe-se que este problema assim como os que já foram men

cionados, insere-se no quadro das questões epistemológicas tra 

-dicionais. No entanto, e hora de lembrar novamente que com es-

te es tudo não se, pretende re aliz ar uma exaus ti va investigação 

epistemológica. O objetivo que se tem em vista é destacar os 

pressupostos filosóficos, lógicos e axiológicos da Psicologia 
Jt."'.,(c 

Social. No momento, estão ~ considerados os de natureza e-

pistemológica. Estes postulados, assim como também ocorre com 

os demais, nem sempre sao reconh,ecidos conscientemente pelos 

psicólogos. Em todo caso, como está sendo demonstrado, nao há 

pesquisas auto-sustentáveis. Toda e qualquer ciência assenta -

se sobre algumas crenças prévias e básicas a respeito do obje

to de estudo. de nossas possibilidades cognitivas e lógicas 

assim como de nossos valores. 

As pesquisas psicológicas de J.Piaget constituem, 

na Psicologia contemporânea, a mais importante contribuição ao 

estudo da formação ou origem do conhecimento. Trata-se de um 

co nl.d~u.;tlvL6mo genêtlco. O sabe r, inte rpret ado principalmente 

em termos de concei tos e estruturas (sensório-motoras e cogni-

tivas), é o resultado de uma conquista gradual. O indivíduo e 
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o palco e o ator desta edificação cognitiva. No construtivismo 

piagetiano encontra-se a ênfase nas experiências empíricas mas, 

também,-em processos e iniciativas do sujeito, através dos me

canismos de a~~~m~lação e acomodação. A Epistemologia Genética 

de J.Piaget.é uma tentativa de solucionar o problema da origem 

do conhecimento e pode fundamentar pressupostos epistemológi -

cos das atividades científicas. Contudo, é razoável afirmarque 

esta perspectiva não exerce, no momento, uma influência desta 

magnitude na Psicologia. 

Entre os autores que contribuem para o desenvolvi

mento teórico da Psicologia Social são admitidas três fontes 

de conhecimento: a empZJÚca, a 1l.ac~on.al e a heJtmen.ê.u-t~ca.. Na 

maioria dos casos, aceita-se uma ou outra, ou até mais de uma 

dessas fontes, de uma maneira implícita e não muito consisten

te. A prop6sito, a tácita aceitação de qualquer postulado epi! 

temol6gico é um argumento a favor do ponto de vista defendido 

neste texto, isto é, o de que todas as ciências são fundamenta 

das por princípios filosóficos. De um modo geral, os especia -

listas dedicados ã pesquisa científica não se encontram sufici 

entemente informados a respeito das relações entre as ciências 

e a Filosofia. Psicólogos sociais não fogem ã regra. Mas, sen

do assim ou não, o fato é que as teorias contém e exibem carac 

terísticas que são fornecidas pelos pressupostos filosóficos 

aceitos por seus artífices. De uma posição empirista, por exe~ 

pIo, tende-se a valorizar os dados da experiência, ao mesmo 

tempo em que se inibem tentativas de elaboração te6rica inde -



97 

pendentes do controle da realidade objetiva. A ênfase é conce~ 

trada na observação direta dos fenômenos ou processos, na ex

pectativa de que dessa atividade resultem as informações indis 

pensáveis à descrição e explicação dos fatos observados. Podem 

ser até aceitos argumentos como os de N.R.Hanson (1975), que 

demonstrou serem inseparáveis, na prática, os momentos de ob

servaçao e interpretação, mas persiste-se na valorização dos 

dados de procedência externa. O postulado do empirismo é acei

to por psicólogos sociais de orientação behavioris ta (confron

tar F.Sixt1 e W.Korte,1975). 

A confiança nos processos cognitivos, no sentido 

de que possam contribuir, de uma maneira eficaz e relevante, na 

construção de teorias científicas, inclue-se na tradição raci~ 

nalista. Esperanças e convicções desta ordem sao alimentadas 

por psicólogos sociais de orientação cognitivista. O que há 

aqui, no cognitivismo psicossocio1ógico, é o entendimento de 

que a ciência deva principiar por conceitos, proposições e teo 

rias. Admite-se, tamhém, que a compatibilidade, especialmente 

explicativa, entre as teorias racionalmente urdidas e a reali

dade a que se referem. possa ser aferida com os recursos da 

metodologia científica. Para os cognitivistas, a observação ~s 

pojada de antecedentes teóricos bem como a aplicação cega de 

métodos de pesquisa não constituem garantias suficientes para 

que sej am alcançados progressos científicos palpáveis. Nas ci

ências, o sucesso dependeria primordialmente de atividades in-

te1ectuais fecundas e logicamente organizadas. Pesquisadores 
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favoráveis a tal posição endossariam a declaração de ,i.Bachelard 

(1968,p.13) de que o vetor epistemológico vai do racional ao 

real e de nenhum modo ao contrário. De resto, é o que se pode 

deduzir, examinando-se o texto organizado por D.Frey(1978). 

A visão da realidade como sistema constituído, si-

multaneamente, por zonas mais acessíveis à percepçao e ao en-

tendimento, e outras, mais ou menos refratárias a tais proces

sos, é o fundamento da he4menêut~ca. Os fenômenos menos submis 

sos aos esforços humanos de apreensão intelectual sao os dota

dos de significado; são os que apresentam qualidades ocultas 

que só poderão ser desvendadas mediante a aplicação pertinaz 

de técnicas interpretativas e adequados sistemas de referência. 

Fatos dotados de tais características são, sobretudo, os rela-

cionados com o Homem, nos seus aspectos culturais, sociais e 

psicológicos. Haveria que buscar e captar o sentido do gesto, 

do costume, da palavra, da lei escrita e do ritual, e em tais 

diligências - supõe-se - fracassam os métodos tradicionais, cE

mo os da experimentação e da observação sistemática. Poder-se

â usufruir da posse perceptual do fato. mas presume-se que te~ 

do este sido alcançado por uma percepção ingênua e teoricamen-

te desprevenida, permaneçam desconhecidos os seus aspectos mais 

significativos. Sob este ângulo de observação e análise da rea 

lidade, a he~menêux~ca seria o instrumento que possibilitaria 

trazer a dimensão simbólica ã luz do entendimento. Na Psicolo-

gia, as tentativas de substituição dos métodos científicos tra 

dicionais por técnicas interpretativas' remontam à Psicanálise 
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e ao Círculo de Baden. Deste último, resultaram os métodos que 

foram propostos por W.Dilthey (1945 ,p.22l-328), no bojo da sua 

diferenciação entre a Psicologia compreensiva e a Psicologia 

explicativa. A Etogenia, fundada por R.Harré e P.F.Secord 

(1976) pauta-se pe la análise da linguagem ordinári a, e tal vez 

seja a perspectiva hermenêutica mais importante na atual Psico 

logia Social européia. 

c) A veJtda.de 

No fundo, qualquer pesquisa científica é um proje

to epistemológico, pois o que se deseja é a ampliação do nosso 

conhecimento sobre o mundo. Num sentido amplo, as ciências mo

dernas são empreendimentos que visam a concretização de ideais 

filosóficos da Antiguidade clássica. Sob este prisma, torna-se 

compreensível e acei tável a observação de W. Szilasi 0956, p. 

16) de que as ciências empíricas têm uma origem comum na Onto

logia grega. Não se propõe e nem se subscreve, evidentemente , 

qualquer retorno, ainda que subreptício ã Metafísica; desej a -

se tão somente apontar para a linh.a de continuidade histórica 

existente, no território das idéias, desde o despertar do pen

samento racional aos nossos dias. Agora, s~ a análise incidir 

sobre o problema fundamental da validade das teorias científi

cas, então a questão passa a ser a da verdade. 

Mas, o que pode ser considerado verdadeiro e como 
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esta categoria filosófica se encontra presente nas atividades 

científicas no domínio da Psicologia? Observe-se, inicialmente, 

que a alusão a algum conhecimento de natureza científica pres

supoe uma aquisição cognitiva. A rigor, o conhecimento é sem-

pre referente a alguma coisa e enfatizando - se for, de fato, 

conhecimento, então só poderá ser verdadeiro, Proposições fal

sas não representam qualquer acréscimo ao saber. Epistemologi

camente, são destituídas de importância. A questão é muito an

tiga, Platão (Teetezo) já a submeteu a um rigoroso tratamento 

lógico. g de interesse secundário, porém, para o objetivo que 

se tem em vista com este trabalho, recensear pontos de vista 

e contribuições filosóficas ao estudo da verdade; interessa e-

xaminar, principalmente, a relação entre averdade e a pesquisa 

psicológica (e psicossociológica). Mantém-se a suposição de que 

a verdade é um dos pressupostos epistemológicos das ciências. 

Na Psicologia, o postulado ,da verdade se apresenta quer sob a 

perspectiva da teoJr.ia. da. c.oJr.Jr.espondênc.ia. quer sob o ângulo do 

Pragmatismo. 

Em ambos os casos a verdade é um conceito aplicá -

vel a proposições LOu juízos, de acordo com a terminologia a

ristotélica). Segundo a teoria da correspondência uma declara-

ção seria verdadeira se, e somente se, ela refletisse, na sua 

estrutura sintática e na sua dimensão semântica, o estado de 

coisas do mundo por ela referido. Não importa que a realidade, 

ou qualquer objeto ou processo nela contidos, se encontrem sub 

metidos a mudanças contínuas. tendo alteradas as suas caracte

rísticas e estados; o que é essencial é que no momento em que 

SIJL;::'!1:~" 
t'\IIQAÇÀO fifruL.lO VAIi_ 
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algo tenha sido referido, a proposição que o descreve, explica 

ou simplesmente denota a sua existência, seja a expressão sim

bólica de um fato ontológico. Mantém-se, na teoria da corres -

pondência, a definição difundida entre os filósofos da Idade 

Média: ve~~t~ e~t adaequat~o ~e~ et ~ntellectu~. Esta inter -

pretação da verdade foi e vem sendo submetida a críticas que , 

não raro, propõem a rejeição da teoria da correspondência. São 

ponderáveis os argumentos que sugerem a impossibilidade de se 

chegar a um acordo definitivo a respeito da verdade de proposi 

ções particulares, especialmente das que jazem no passado his

tórico. No entanto, tudo indica que os psicólogos de orienta -

ção experimentalista tenham imposto ou imprimam às suas inves

tigações um rumo metodológico que só pode ser compreendido a 

partir da teoria da correspondência. Acaso a testagem control~ 

da de hipóteses científicas não visaria determinar o valor de 

verdade dess.as proposições? A metodologia experimental nao ga

rante, necessariamente, o alcance da verdade, mas é um meio 

confiável para tenta-lo. E os experimentalistas parecem estar 

convencidos disto. 

o Pragmatismo é uma segunda alternativa para o pr~ 

blema da verdade. g perfilhado, na Psicologia, por autores que 

se inclinam mais favoravelmente para a obtençãr de resultados 

que possam ser considerados úteis do que para a obtenção de 

teorias científicas consistentes. O conceito geral de utilida

de é ambíguo, mas é possível aferir efeitos culturais, sociais 

e humanos específicos de determinadas teorias, técnicas e con-
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dutas, de modo a reduzir a taxa de relatividade da noçao de u

tilidade. Os argumentos básicos do Pragmatismo foram sistemati 

zados por W.James (1967; a obra resultou de conferências pro -

nunciadas em 1906 e 1907). Verdadeiro, sob o prisma do Prag

matismo, define-se pela utilidade (W.James ,op.cit. ,p.llS-13S). 

E o que é útil? g o que fomenta a vida em todas as suas mani -

festações. Esta posição, social e psicologicamente construtiva, 

embora criticável sob um ângulo epistemológico mais exigente , 

verifica-se na obra do psicólogo social D.W.Calhoun (1976). 

3.3 - LOGICOS 

Teorias científicas apresentam uma estrutura que r~ 

sulta da aplicação de princípios e regras lógicas. Consideran-

do que a Psicologia vem sendo· desenvolvida segundo critérios 

e condutas de pesquisa consideradas científicas, é de se admi

tir que na elaboração de teorias psicológicas também sejam obe 

decidos princípios lógicos fundamentais. 

A Lógica, neste texto, é considerada de uma maneira 

bastante genérica. Trata-se de uma ciência formal cujo objeto 

básico é o estudo das rer-as que possibilitam a obtenção de 

argumentos válidos. Sendo assim descrita, compreende-se que a 

Lógica seja necessária a todas as ciências, mantendo com a Psi 

cologia, em particular, diversos pontos de contato. Para tor -

nar mais clara esta última declaração, observe-se que quais-

quer argumentos, conhecidos ou a ser produzidos, pressupõem Ta 



103 

ciocíniós, e estes, por sua vez, sao processos cognitivos cuja 

estrutura é conferida por regras lógicas. Em outras palavras: 

há relações estreitas entre a Lógica e a Psicologia; entre ar

gumentos e raciocínios. A pesquisa de problemas localizados ne~ 

ta área, a que é formada pelas diversas imbricações entre re

gras lógicas e processos cognitivos, pode ser realizada, como 

já está ocorrendo, em diversos setores da Psicologia, incluin-

do-se a Psicologia Social. Nesta disciplina, por exemplo, sao 

tópicos como os de formação de crenças e sistemas de crenças , 

atitudes, preconceitos, estereótipos e lógica implícita nas re 

lações interpessoais, que podem ser incluídos no domínio de in 

teresses acima referido. 

Entretanto, o que importa analisar aqui neste momen 

to é o problema da fundamentação lógica de teorias científicas; 

é a questão dos pressupostos lógicos mediante os quais se tor

na exeqüível a elaboração de teorias científicas que descrevam 

e expliquem o objeto visado. Cabe, então, perguntar: quais sao 

os princípios lógicos básicos? são três: o de contradição, o 

de identidade e o do terceiro excluído. Estes princípios ~~am 

denominados le~~ do pen~amen~o. A expressão 'leis do pensamen-

to' é bastante sugestiva no sentido psicológico, mas ~ 

equlvoc~ 

da: o seu abandono por parte dos lógicos. A discussão mais com 

pleta deste problema, porém, foge ao escopo deste capítulo, e 

por esta razão ela não será conduzida. 

Estabelecendo uma impossibilidade, o princípio de 

contradição é um princípio negativo. Para Aristóteles (Me~anl-
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~~ea, 100Sb) ele seria o mais certo de todos, pois repugna -a 

razao a idéia de que um atributo possa estar presente e deixar 

de estar presente no mesmo objeto, ao mesmo tempo e sob o mes

mo aspecto. O princípio de contradição é aplicável tanto na e

laboração quanto na análise de teorias científicas e pode ser 

formulado nos seguintes termos: duas proposições contraditó 

rias não podem ser simultaneamente verdadeiras. g pertinente a 

crescentar, embora haja um certo grau de redundância, que na a 

valiação de teorias científicas são empregados diversos crité-

rios (confrontar M.Bunge, 1974,p.13l-l43) , não se dispensando 

a a~ãl~~e ~~~tãt~ea. Um dos requisitos sintáticos é, exatamen-

te, o da consistência interna, ou seja, a ausência de contradl 

ções entre sentenças que componham a teoria. Teorias científi

cas inconsistentes, além de exibirem uma grave deficiência 1ó-

gica, carecem de serventia. São teoricamente inúteis, na medi-

da em que delas não resulta, um acréscimo ao conhecimento do se 

tor da realidade a que se refiram e, também praticamente sao 

inservíveis, pois não se prestam à fundamentação de condutas 

técnicas; não oferecem elementos que permitam nortear ativida-

des profissionais. 

Qualquer proposição é idêntica a si mesma. Este é o 

enunciado do princípio de identidade. Na ciência e fora dela, 

poderíamos admitir o contrário? De fato, o princípio de que 

qualquer sentença não seja apenas semelhante, mas sim, idênti-

ca a si mesma, é um princípio lógico necessário e evidente. A 

aplicação deste princípio, assim como a dos outros examinados 
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nesta parte, é indispensável ã produção de argumentos válidos; 

asseguram a congruência lógica de teorias científicas. O prin

cípio de identidade integra a Filosofia Ocidental e a sua pri

meira fórmulação encontra-se nos fragmentos de Parmênides (O 

Poema, 11). 

Resta apresentar o princípio do terceiro excluído , 

que pode ser assim enunciado: apenas uma de duas proposições 

contraditórias é verdadeira. Logicamente, proibimo-nos aceitar, 

ao mesmo tempo, duas sentenças que se contradigam. Na formula

çao de teorias científicas~ notadamente das mais complexas, das 

que comportam a inclusão de postulados, ocorrem situações nas 

quais torna-se necessário decidir favoravelmente por uma de 

duas proposições conflitantes. Verifica-se, então, que os teó

ricos podem escolher, com uma razoável margem de independência, 

os postulados dos quais nec~ssitam para a confecção de suas 

teorias. Só não se lhes permite infringir princípios lógicos 

básicos, que constituem, como está sendo ressaltado, um conju~ 

to de pressupostos lógicos observados em todas as atividades 

científicas. 

Um problema filosófico suscitado pelo problema dos 

princípios lógicos fundamentais é o da natureza destes princí

pios. Interessaria saber se podemos incluí-los no plano da li~ 

guagem de~e~i~iva ou se devemos conferir a eles tão somente 

uma importância p~e~e~i~iva. De acordo com a primeira alterna

tiva nós os consideraríamos como leis da realidade, ou ao menos 
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de um setor dela, que seria, no caso, o pensamento. Agora, se 

os tomarmos prescritivamente, devemos concluir que são proce

dentes de alguma autoridade intelectual. Esta última interpr~ 

tação acarreta a relativização do valor dos princípios lógi -

cos fundamentais. Para este importante problema não há uma so 

lução definitiva, mas é razoável enfatizar que o desacordo 

quanto à natureza dos princípios aqui considerados, não torna 

ocioso o exame em curso. Justifica-se este labor enquanto se 

perceber que não há outra alternativa lógica disponível, que 

possibilite uma produção teórica consistente e coerente, se

nao a que é oferecida pelos princípios aqui reiteradamente men 

cionados. 

Análises do tipo da que vem sendo conduzida torna

ram-se mais freqUentes e sistemáticas a partir do final do sé 

culo passado. O incremento de tais pesquisas' foi, parcialmen

te, uma decorrência da eláboração de geometrias não-euclidea

nas, pois sua divulgação instigou alguns filósofos, levando -

os ao estudo da Axiomática. Neste século, no estudo dos funda 

mentos lógicos das ciências, H.Dingler foi, certamente, o 

mais destacado dos especialistas europeus nesta área. H. Din

gler (1931, p.37) concluiu que haveria limites na exploração 

filosófica dos pressupostos das ciências, não sendo possível, 

por exemplo, regredir além dos três princípios lógicos consi

derados básicos. Radicalizando a análise, H. Dingler (op. cito 

p. 38) admitiu a idéia de que o fundamento último do saber se 

ria a vonzade. Neste último e específico sentido, deve-se re

conhecer que H.Dingler ofereceu o seu assentimento às posi-
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çoes defendidas, entre outros, por E.B. de Condi11ac (1715-1780) 

e A. Schopenhauer (1788-1860) (confrontar E. Cassirer, 1975 , 

capo 111) que aprovaram a idéia de que o principal fator de a 

tivação dos processos racionais fosse o desejo, o sentimento 

ou a vontade. 

o princípio da razao suficiente, tão explorado por 

G.W. Leibniz (1646-1716), desde os seus escritos de juventude 

até os de maturidade (Monadologia, parágrafos 31 e 32), nao 

foi discutido simplesmente porque não pode ser considerado 

formalmente, um princípio lógico. O seu campo de aplicação é, 

sobretudo, ontológico, embora G.W. Leibniz o tenha utilizado 

em argumentos teológicos. 

Há, finalmente, sistemas lógicos diferenciados que 
~ 

prescrevem regras cuja estrutura e devida aos axiomas e post~ 

lados próprios do sistema iógico a que pertencem. Esta dec1a

raçao é verdadeira, mas o objetivo que aqui se desejou alcan

çar foi o de descrever os princípios lógicos básicos observa

dos em todas as áreas científicas. Deste modo, deixou-se de 

lado, por carecer de interesse, o estudo de regras lógicas 

mais limitadas e engendradas por sistemas lógicos específicos. 

Os princí~ios acima focalizados não determinam o objeto a ser 

estudado, nem a linguagem com a qual aquele poderá ser inte -

1ectua1mente apropriado, mas são indispensáveis à criação de 

argumentos científicos. 



108 

3.4 - AXIOL6GICOS 

a) O etho~ elentl óleo 

Filósofos e cientistas compartilham da crença de 

que o conhecimento seja intrinsicamente bom. Para pensadores 

gregos e romanos o logo~ é a base sobre o qual o etho~ deverá 

ser edificado; é o fundamento da conduta justa. Observe-se, 

por exemplo, a nitidez com que Cícero (O~ Veve~e~, livro I, 

capo VI) expressa esta convicção. Por outro lado, nao devemos 

perder de vista a idéia de que o conhecimento que se deseja 

obter é o dotado da máxima garantia de validade possível. A 

verdade é reconhecidamente um valor central para as civiliza

ções contemporâneas. ~ o alicerce de setores culturais como o 

Direito, a Educação, a Economia e a política. Não haveria co

mo evitar graves prejuízos às relações interpessoais se a ver 

dade fosse negligenciada ou, mais do que isto, não fosse con

siderada um valor pe~ ~e. Entre cientistas, sob este ângulo 

de observação, as coisas não são diferentes. Reforços sociais 

são dirigidos e aplicados àqueles que demonstram uma maior fi 
delidade a este valor e empregam meios considerados lícitos e 

adequados à obtenção de sentenças válidas. Resumindo, pode-se 

dizer que a meta institucional das ciências é a busca e a po~ 

se de conhecimento verdadeiro. ~ neste sentido que sao plane

jados programas de treinamento para pesquisadores. E é igual

mente sob esta perspectiva que cientistas mais experientes e 

respeitados como P. Medawar (1982, cap.S) e S. Ramón y Cajal 

(1979, cap.III), tentam influenciar moralmente colegas mais 
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jovens. A rigor, enfatizando, a valorização da verdade nao o

corre exclusivamente no círculo dos grupos acadêmicos e de 

pesquisa mas - e é difícil deixar de reconhecê-lo - é nesses 

mesmos grupos que a violação deste princípio da honestidade 

intelectual é punida severamente. Os que infringem normas éti 

cas de comportamento científico, sonegando informações impor-

tantes, enxertando dados fictícios em relatórios técnicos, 

plagiando textos alheios ou tentando omitir as fontes de suas 

idéias e dados, devem arrostar várias e graves conseqUências 

profissionais. Em outras palavras, há processos psicossociais 

que tendem a manter os pesquisadores e as comunidades profis

sionais a que pertencem no rumo da verdade. O depoimento de 

J.Bronowski (1979, cap.II e III) o confirma. 

O ~nte~e~~e ~oe~al é o segundo pressuposto moral 

a influenciar e dirigir o ,comportamento de cientistas. Para 

autores que não perdem de vista este aspecto do etho~ cientí

fico, uma das justificativas para o fomento das ciências é a 

esperança de que os seus frutos teóricos possam contribuir p~ 

ra o bem da humanidade. Não se ignora que houve e há desvios 

ou aplicações moralmente perversas do conhecimento científic~ 

Fatos desta ordem, de tão conhecidos, quase tornam ociosas 

observaçõe~ complementares. Um dos pontos mais importantes a 

considerar em relação ao problema do uso social pelo menos 

anet~eo de produtos científicos é a distinção entre pesquisa 

e tecnologia aplicada. No âmbito da primeira predominam preo

cupações em torno do conhecimento, ao passo que no da segunda 

avultam objetivos práticos de obtenção de resultados conside-
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rados fiteis. g uma diferenciaçio que nao pode ser negligenci~ 

da e, a partir dela, podemos admitir que a crença na possibi

lidade de aplicações socialmente desejáveis das ciências, po~ 

quanto avaliadas como positivas, seja aceita por cientistas e 

por tecnólogos. Nio dispomos de informações precisas a respei 

to de tais crenças, mas o pressuposto de que da atividade in-

telectual - filosófica e científica resultem benefícios teó 

ricos e sociais, é contemporânea ao nascimento da Filosofia e 

das ciências empíricas. Cientistas contemporâneos como P.Meda 

war (1982, p.18) nio se esqueceram deste ponto. Outros, até, 

como o folclorista e antropólogo brasileiro L. da Câmara Cas

cudo (1973, 1 9 volume, p.XIII) sio bem incisivos, declarando, 

como ele o fez, que a ciência só interessa se for fitil ao Ho

mem. O resto seria silêncio. g provável que a idéia de que os 

investimentos aplicados ao desenvolvimento de atividades cien 

tíficas devam refluir sob,a forma de benefícios sociais seja 

mais valorizada por pesquisadores que se utilizem de recursos 

pfiblicos. 

O terceiro pressuposto axiológico das ciências é a 

libe~dade. Ao contrário da verdade e do bem-estar social, que 

sio metas ideais, a liberdade é um pré-requisito desejável e 

necessário ao desenvolvimento científico. De fato - e é a his 

tória que no-lo demonstra - a originalidade e inovaçio cultu

ral ocorrem em sociedades nas quais se conseguiu ou se prese~ 

va um sistema de reduzidas restrições à liberdade (de pensa -

mento, pesquisa, associaçio, debate e publicaçio). Foi justa-
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mente esta condição - a da liberdade - que K.W. von Humboldt 

(1767-1835) associou ao otimismo pedagógico do século XVIII 

ao estabelecer as diretrizes da Universidade de Berlim (1810), 

a primeira universidade moderna, voltada para o duplo objeti

vo do ensino e da pesquisa. A universidade não foi e não é o 

único lugar de realização de pesquisas científicas, mas sendo 

um centro privilegiado de produção de novas idéias, a instala 

ção e preservação de uma atmosfera de liberdade é condição in 

dispensável ao desenvolvimento científico. A esterilidade da 

Psicologia na Alemanha, entre 1933 e 1945, foi exatamente uma 

decorrência do rigoroso controle ideológico e afastamento fun 

cional de professores que se opuseram às normas coercitivas do 

Estado. Não importa aqui perseguir este filão, interessa ape

nas lembrar que a ciência medra em solo livre. 

Devemos a R.K.Merton (1970, capo XX) a constatação 

de que idéias puritanas influenciaram cientistas ingleses no 

final do século XVII, que julgaram glorificar a Deus estudan

do o mundo, interpretando-o como obra divina. Entretanto,quer 

sob a influência do pu~itani~mo, quer sob a de quaisquer ou-

tros sistemas de crenças, as comunidades científicas tendem 

a manter os pressupostos axiológicos da honestidade intelec -

tua 1 na busca da verdade, do interesse social e da liberdade 
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b) ]uZzo~ de óato e juZzo~ de valo~ 

Na análise de pressupostos morais das ciências, p~ 

de-se, como o fez G.Kemeny (1959, capo 14), levar em conta a 

questio dos juízos de valor. Mas, antes de prosseguir, cabe 

esclarecer: juízos de valor são proposições de natureza pres

critiva e avaliativa. Distinguem-se dos juízos de fato, pois 

estes descrevem ou explicam eventos. 

Tem-se observado que a probabilidade de ocorrência 

de juízos de valor é maior nas ciências humanas e sociais do 

que nas da natureza, amplamente matematizadas. O problema e 

que confundindo-se juízos de fato e juízos de valor pode-se 

tomar como descriçio ou explicação de um fenômeno o que nao 

passa de um desejo ou julgamento pessoal. Em tais casos . ~ 

JU1-

zos de valor não desempenham o papel de pressupostos aXio1ógi 

coso O que ocorre é um prejuízo para o conhecimento científi

co, já que ficam diluídas as fronteiras entre o real e o i-

deal. M.Weber (1976) foi, no princípio deste século, notada -

mente a partir de 1914, o membro da Sociedade de política So-

cial de Berlim a compreender claramente o problema. Pode-se 

rejeitar, por inviável, o argumento de M.Weber (1864-1920) a 

favor de ciências sociais axiologicamer~e livres, mas é justo 

reconhecer que este autor, com os seus argumentos, contribuiu 

para que o conjunto das ciências sociais ganhasse um novo im-

pulso no sentido da objetividade. M.Weber, ao insistir na di

ferenciaçio entre os dois tipos de juízos, ofereceu uma alter 

nativa à análise de E.DUrkheim (1970, cap.4; apresentada numa 
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das sessoes do Congresso International de Filosofia de Bolo

nha em 1911), que sugeria grandes dificuldades no reconheci -

mento das diferenças entre juízos de fato e juízos de valor. 

Em relação ao problema ora focalizado, há um outro 

ângulo de análise possível: o de considerar juízos de valor 

como pressupostos morais. De fato, pode-se verificar que com

portamentos humanos significativos são definidos a partir de 

uma linguagem prescritiva ou avaliativa, que é igualmente de

cisiva na escolha de opções quanto ao que pesquisar, pa~a que 

e eom que meios. De uma posição rigorosamente científica nao 

conseguiremos responder a tais perguntas. A disposição para 

encetar a pesquisa de um problema específico denota a presen

ça de valores, atitudes e julgamentos prévios. Em outras pal~ 

vras, neste plano, juízos de valor sobrepujam juízos de fato, 

antecedendo-os no planejamento e desenvolvimento de pesquisas 

científicas. Na Psicologia Social, em particular, o relevo 

concedido a temas candentes como o dos preconceitos, discrimi 

naçao, comportamento agressivo, conformidade, necessidade de 

poder, competição, maquiavelismo e fatores sociais da droga -

dicção, entre outros, em detrimento de tópicos como os da ami 

zade, comportamento altruísta, compaixão, amor e cooperaçao e~ 

plica-se pela int· rvenção de juízos de valor e pela atenção 

concedida ao interesse social. Face ao atual estado de coisas 

torna-se difícil resistir à observação de que o peso alcança

do pela p~oblemãtiea e o conseqUente desinteresse pelos aspe~ 

tos mais positivos do comportamento e da personalidade huma -
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nas devem estar contribuindo para a fundamentação de perspec

tivas antropologicamente pessimistas. 

c) Ideolo9~a, u~op~a e obje~~v~dade 

o debate ideológico é muito freqUente em nossos 

dias. Assim, é de se supor que parte considerável daqueles 

que se dedicam a atividades intelectuais estejam alertados p~ 

ra o fato de que sistemas de crenças que oferecem uma inter -

pretação distorcida da realidade humana, social, histórica e 

cultural, possam interferir no processo de elaboração teórica, 

acarretando desvios em relação à objetividade. Do ponto de 

vista da categoria epistemológica da verdade é lícito afirmar 

que ideologias são interpretações falsas. Em relação a tais 

sistemas de idéias cabe fazer duas observações de interesse 

para a análise dos pressupostos das ciências: inicialmente a 

de que estamos muito distanciados de uma interpretação clara 

e unívoca para o conceito de ideologia e, em segundo lugar, 

lembrar que, qualquer que seja a definição que se confira ao 

termo 'ideologia', a sua influência (tolerável) só deve ocor

rer no plano externo à elaboração teórica. Justifica-se o úl

timo reparo se for levado em conta o argumento de que na pro

dução de teorias científicas são aplicados princípios e re

gras lógicas, e que a inobservância destes anula o esforço de 

teorização. Assim, resta concluir que se ideologias estiverem 

presentes no planejamento científico ou na escolha do tema 
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comportando-se, então, em tais situações, comopressupostos v~ 

10rativos, caberá tentar exercer sobre aquelas uma vigilância 

epistemológica e um atento controle metodológico, de modo a 

evitar que a estrutura lógica da teoria a ser gerada fique 

comprometida. Os fracassos no exercício deste controle ra-

cional e factual tendem a ocorrer com maior freqUência nas 

ciências humanas e sociais, de maneira inversamente proporci~ 

nal aos índices de desenvolvimento teórico, técnico e metodo

lógico alcançados pela ciência em questão. Não raro teorias 

e conclusões de pesquisas empíricas no âmbito das ciências hu 

manas e sociais, apresentadas sob a forma de denúncia social, 

encobrem, de fato, uma intenção ideológica ou um ressentimen

to adubado por experiências pessoais negativas. Contudo, ain

da que se trate de contribuições desta natureza, pode suceder 

que a teoria examinada seja con~~~tente e eoe~ente, o que va

le dizer: logicamente estruturada e ajustada ao objeto que se 

pretende descrever e explicar. Se assim for, não haveria por

que rejeitá-la. 

As utopias constituem, segundo K. Mannheim (1972, 

Cap.I~, sistemas de idéias descritivas de estados futuros da 

sociedade; podem também conter explicações de como se proces

sará a transição para novas e mais fecundas etapas da sua his 

tória social. Utopias positivas podem motivar e organizar gr~ 

pos humanos, resgatando-os da desesperança e da mediocridade 

cultural. Na origem de utopias modernas e contemporâneas en

contram-se os mitos em torno da ~dade de ou~o. Importante e a 
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função social das utopias: a de fornecer um projeto às socie

dades humanas e propu1sioná-1as no sentido do futuro. As ciên 

cias, desde o princípio da História Moderna, têm fornecido i

déias aos produtores de utopias. Considere-se, por exemplo, a 

descrição da Ca~a de Salomão da famosa utopia de F. Bacon (N~ 

va Atlântida; escrita entre 1614 e 1617). Outras vezes sao os 

próprios cientistas que propõem utopias sociais. ~ o caso de 

B.F. Skinner que, no seu Walden Two, descreveu uma sociedade 

regulada por normas baseadas na teoria do reforço. 

Parece razoável admitir que muitos pesquisadores 

nao sejam infensos à idéia de que as contribuições científi -

cas nao se prestariam apenas à promoçao imediata do bem-estar 

social, subseqUente ao sucesso teórico, sob a forma de tecno

logia, mas que também pudessem ser utilizadas na construção de 

um melhor futuro social: ~ provável que ao lado melio~i~mo (a 

análise deste conceito encontra-se em P.B.Medawar, 1982, capo 

11), ou seja, do interesse pela aplicação a curto prazo da 

tecnologia científica, encontremos, entre cientistas, crenças 

favoráveis a uma interpretação prospectiva e otimista, enten

dendo que a realização mais satisfatória da sociedade humana 

dependq, mas não exclusivamente, dos produtos da atividade ci

entífica. Enfim, quaisquer que sejam essas cr nças, é de se 

desejar que não intervenham no trabalho teórico; não ultrapa~ 

sem a fronteira reservada aos pressupostos. Em princípio, por 

maiores que sejam as necessidades sociais de utopias positi 

vas, estas não podem ocupar o lugar de teorias científicas. 
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3.5 - CONCLUSOES 

Tentou-se, neste capítulo, demonstrar que as ciên

cias empíricas estão baseadas em postulados que não resulta 

ram de pesquisas e nem podem ser objetivamente comprovados 

Com este propósito, foram apresentados e submetidos a exame, 

pressupostos ontológicos, epistemológicos, lógicos e aXiológi 

coso Se estes forem interpretados como 6undamento~ genai~ das 

ciências empíricas, compreender-se-á a ausência - certamente 

notada - de outros pressupostos como os da linguagem e da me

todologia, que são elementos de natureza mais instrumental,c~ 

jos atributos dependem do setor científico no qual são aplic~ 

dos. Por outro lado, desejou-se também sugerir, em concordân

cia com T.Parsons (1968, Vol. l, p. 57), que a Filosofia e as 

ciências podem manter relações mutuamente fecundas e correti

vas. Se as ciências empÍr~cas estão vinculadas ã realidade ob 

jetiva, então é de se supor que as informações colhidas por 

meio de métodos e técnicas científicas possam ser de alguma 

utilidade na crítica dos postulados filosóficos das ciências. 

W.Thorngate (1976) aplicou, em seu estudo relativo 

aos limites da investigação psicossociológica, uma noção que 

corresponde exatamente dO ponto de vista aqui adotado. Trata

se do conceito de impo~tuiado que pode ficar definido nos se

guintes termos: ~ impo~~Zvei de~envoiven quaiquen eiineia 4em 

admitin pnemi~~a~ iõgiea~ e 6iio~õ6iea~ pn~via~. O acolhimen

to desta perspectiva envolve duas conseqUências importantes : 
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a primeira é a de que enquanto pesquisadores assumimos, taci

tamente, compromissos em relação aos pressupostos analisados 

nas páginas precedentes e a segunda, por sua vez, indica a ne 

cessidade de se obter a maior clareza possível destes mesmos 

fundamentos. O desinteresse por esta análise pode acarretar 

uma dispersão improdutiva de esforços e fazer com que, como 

A.N.Whitehead (1961, p.50) observou, os debates se tornem so-

físticos. 

~ de J.F.Rych1ak (1968,p.2) a observação de que o 

centro do conflito teórico na Psicologia é a imagem do Homem. 

De fato, a pluralidade de tendências teóricas na Psicologia 

contemporânea deve-se menos às divergências epistemológicas , 

ressaltadas por E.Nage1 (1965), do que à falta de consenso,e~ 

tre os psicólogos, quanto à natu~eza humana. Mas, impõe-se di 

latar .. 0 argumento, sobretudo porque a expressão 'natureza 

humana' é definida de modo impreciso e diverso. Certamente 

não será apenas cornos elementos conceituais e metodológicos 

empregados na Psicologia que poderemos alcançar uma compreen

são abrangente do Homem. Além disso, considerando os atuais 

limites do conhecimento humano, não parece justificável ali

mentar expectativas de se obter, num futuro previsível, uma 

explicação para problemas como o das relações entr~ processos 

cognitivos e processos orgânicos, tão fundamental do 

de vista antropológico. 

ponto 

-A rigor, o que ainda se nos apresenta, e a perma -
N'- ,.M 

nência da terceira ant~rol~a formulada por I.Kant (C~2t~ea da 



119 

Razão Puna, Lógica Transcendental 11); a possibilidade de se 

adotar, pela inviabilidade (atual) de uma exaustiva verifica

çao empírica e experimental, qualquer uma das duas alternati

vas (contraditórias) para o problema da liberdade. O que se 

depreende da terceira antionomia kantiana é que a eau~al~dade 

não se encontra, necessariamente, vinculada ao detenm~n~~mo, 

pois acontecimentos tanto podem se dar em decorrência de leis 

naturais quanto pelo livre exercício da vontade. A conseqUên

cia lógica e científica deste estado de coisas fica patentea

do na Psicologia contemporânea: o desenvolvimento de orienta

ções teóricas distintas que, se examinadas a fundo, amparam 

modelos opostos do Homem. Até onde as nossas vistas podem re

conhecer o futuro, não encontramos elementos que justifiquem 

a esperança de uma ampla integração teórica na Psicologia. E~ 

ta disciplina continuará a ser, muito provavelmente, uma área 

na qual diferentes tendências teóricas percorrem um domínio 

científico de fronteiras imprecisas. 

Na vida cotidiana, em tentativas de atendimento 

a objetivos e interesses sociais, verifica-se a conveniência 

da manutenção do conceito de liberdade humana, ao menos como 

á~e~ão út~l no sentido adotado por H.Vaihinger (1935, Parte l, 

capo IX). Entretanto, na Psi~ologia, enquanto área de investi 

gação científica, é cabível admitir a coexistência de dire

ções teóricas conflitantes. Podemos ser mais incisivos: a fal 

ta de clareza em relação aos pressupostos ontológicos da Psi

cologia ou, se se preferir, a impossibilidade de uma decisão, 
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com total certeza, em relação às duas alternativas da terceira 

antinomia kantiana, autoriza a aceitação do p~inclpio da p~ot~ 

üe~a~ão ~eõ~ica. Assim, a defesa deste princípio decorre de di 

ficuldades metaffsicase esti a serviço de uma estrat6gia de de 

senvolvimento da Psicologia como ciência. Convenhamos, no en -

tanto, que seria um erro abandonar a idéia de que a sobrevivê~ 

cia de qualquer teoria deva depender de suas propriedades bis! 

cas: consistência e coerência, potencial heurístico e, eventu

almente, possibilidade de suscitar reações críticas ou insti -

gar a elaboração de teorias rivais. De outro ângulo, pode-sev~ 

rificar que o princípio da proliferação teórica guarda uma re

lação com argumentos políticos e sociais de tipo liberal. No 

momento não é oportuno analisar este assunto em profundidade , 

mas é conveniente lembrar que ele 6 um interessante tema de re 

flexão filosófica. O princípio da proliferação teórica também 

se encontra discutido no quinto capítulo deste texto. 
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4 - CONCEITOS DA PSICOLOGIA SOCIAL 

O conhecimento científico é comunicado através 

de uma linguagem simbólica e esta, por sua vez, expressa co~ 

ceitos. Pode-se dizer que a ciência é uma empreitada cognos

citiva na qual conceitos nos facultam submeter o objeto a es 

tu dar às condições humanas. Neste momento, e em benefício da 

clareza, convém observar que a posição aqui adotada é a de 

distinguir entre conceitos e termos; os primeiros sendo ex

pressados por intermédio dos últimos. Conceitos são necessá

rios à construção científica, sem eles não poderemos teori -

zar. g verdade que somos capazes de gerar e utilizar, para 

fins de obtenção de conhecimento, diversos tipos de represe~ 

tação e sistemas simbólicos, mas o constitufdo pelos signos 

naturais ou linguagem é o mais largamente empregado, nas ciên 

cias e, por esta razão, será examinado neste capítulo. 

Conceitos nao sao apenas a base do conhecimento 

científico, representam mais do que isto: constituem uma con 

dição indispensável a qualquer iniciativa de representação e 

explicação intelectual de quaisquer fatos ou fenômenos. Esta 

declaração é p4~m~~~va, no sentido de que ela é fundamental; 

~n~u~~~va, na sua apreensão; e apresentada ou lembrada por 

diversos autores, como A.Einstein (no prefácio do livro de 

M.Jammer, 1954) e W.Heisenoerg 0980, p.25). De fato, o pri

meiro requisito a atender, se se pretende compreender a Tea-
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lidade, é construir uma matriz conceitual. E, reiterando, o 

objeto - qualquer que seja - só poderá ser submetido à pes -

quisa científica desde que se apresente, por assim dizer, an 

tropomorfizado; relacionado a conceitos engendrados com a 

finalidade de descrevê-lo e explicá-lo. Sistemas simbólicos 

são mais adequados - devido ã clareza e organização lógicada 

linguagem que facultam - ã elaboração científica e filosófi

ca. 

Sob uma perspectiva mais geral, a interpretação 

da realidade que somos capazes de elaborar é a que os concei 

tos que nos estejam disponíveis permitem obter. Na Psico10 -

gia isto também ocorre: a nossa imagem psicológica do Homem 

é, em última análise, a fornecida pelos conceitos de que fa

zemos uso; variando-se o sistema conceitual, obter-se-ão mu

danças no plano do entendimento·psicológico. Assim apresent~ 

das as coisas, podem ser admitidas duas conclusões: inicial

mente a de que os conceitos constituem uma das bases indis -

pensáveis ã construção de hipóteses e teorias de natureza 

científica e, em segundo lugar, a de que a análise dos funda 

mentos conceituais da Psicologia Social - assim como dos de 

qualquer disciplina científica - ê indispensável ao progres

so teórico. 

Este capítulo ê dedicado ã questão dos conceitos 

na Psicologia Social. Neste sentido, encontram-se aqui ana1~ 

sados os seguintes temas básicos: a natureza dos objetos co~ 

ceituais; a questão dos termos observacionais e teóricos; a 
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construção de conceitos; e o problema da classificação dos 

objetos conceituais. Como de uso, conclusões finalizam o ca

pítulo. 

4.1 - CONCEITOS E TERMOS 

a) A natu4eza do~ QonQeito~ 

O termo 'conceito' é um dos mais antigos do voca 

bulário filosófico, mas se deverá acrescentar que se trata 

de uma palavra equívoca. O que significa? Na Filosofia, a 

questão é muito controvertida. Para os autores das teo4ia~ da 

entidade, conceitos são idéias cuja localização é a consciên

cia humana; para outros, das teo4ia~ di~po~iQionai~, concei

tos sao hábi tos ou habilidades para o emprego correto de pa

lavras, utilizadas para designar ou referir um objeto ou al

guma propriedade deste. A posição do primeiro grupo corres -

pondeao QonQeitua.e.i~mo dos empiristas ingleses dos secu

los XVII e XVIII, ao passo que a do segundo é afinada com o 

nomina.e.i~mo. Na Filosofia daMa~emática e da Lógica - nestas, 

com maior probabilidade do que em outras áreas da Filosofia 

- há autores que se manifestam favoráveis ao 4ea.e.i~mo concei 

tual, ou seja, ã conjetura de que haja conceitos que não fo

ram inventados, mas sim, de~Qobe4to~; entre eles, situam- se 

os conceitos básicos da Aritmética. O ~ea.e.i~mo, é uma tercei 

ra solução, de origem platõnica, para o problema dos concei-
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tos. ~ de se concluir que esta última perspectiva comporta u 

ma tese ontológica, já que se presume ou afirma que concei -

tos correspondam a entidades objetivas situadas na ordem do 

mundo; existiriam, e sua existência independeria de nós. Re

centemente, M.Bunge (1980, capo 3) propôs uma outra alterna

tiva para a compreensão da natureza dos conceitos. Trata-se 

do mate~~al~~mo QonQe~tual~~ta e 6~QQ~on~~ta que poderia ser 

assim apresentado: conceitos não são objetos materiais nem 

psicológicos e sua existência depende de pelo menos um ser 

humano, capaz de produzí-los e pensa-los. Em resumo, há qua

tro posições teóricas relativas aos conceitos: as do realis

mo, conceitualismo, nominalismo e, finalmente, a que foi 

proposta por M.Bunge (op.cit.). 

A alternativa proposta por M.Bunge para o probl~ 

ma dos concei tos guarda alguma semelhança com o concei tuali~ 

mo, distinguindo-se deste no que se refere i possibilidade -

negada pelos conceitualistas de serem produzidos conceitos 

independentemente de sensações e percepçoes relativas a qua~ 

quer objeto específico. Mas é mais provável que M.Bunge te

nha encontrado inspiração na teoria dos t~i~ mundo~ de K.R. 

Popper (K.R.Popper e J.C.Eccles, 1977, capo P.2) para a 

elaboração de sua perspectiva. K.R.Popper (op.cit.) sugere 

um sistema de caráter ontológico no qual ficam discriminados 

três territórios (mundos) distintos: a das entidades e pro -

cessos materiais; o dos es·tados e processos cognitivos; e o 

dos produtos mentais. No último caso incluem-se, especialmen 
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te, teorias científicas, sistemas filosóficos, doutrinas re

ligiosas e - conceitos. Agora, uma síntese: os eventos de 

qualquer um dos três mundos podem ser estudados por proces -

sos residentes no mundo 2 e estes, por seu turno, se utiliza 

rao de elementos do mundo 3, necessários ã almejadaconruista 

intelectual. Retornaremos a este assunto no quinto capítulo 

des te texto. 

Na teorização a respeito da natureza dos objetos 

conceituais, há a tendência de se proceder de modo a genera

lizar, ampliando o domínio de aplicação da teoria. Mais cla

ramente: proponentes de qualquer uma dasposições acima deli

neadas tendem a buscar uma aplicação geral de sua perspecti

va, abarcando todos os objetos conceituais. A questão dos 

conceitos - verifica-se - comporta dificuldades para as quais 

ainda não se encontram prontas soluções definitivas. Como 

quer que seja, tenta-se, nos diversos campos das ciências 

dar prosseguimento ao esforço de prospecção teórica, embora 

muitos autores não ignorem que estejam laborando sobre pre~ 

supostos que, ao menos neste momento, não podem ser converti 

dos em premissas epistemologicamente comprovadas. Mas, reto! 

mando ao problema da natureza dos conceitos, haveria alguma 

alternativa que pudesse vir a ser adotada como hipô~e~e de 

~~abalho na Psicologia Social? A teoria dos 

três mundos de K.R. Popper é um bom ponto de partida. Com os 

seguintes acréscimos: manutenção do p~e~~upo~~o de que al

guns Entes, como os conceitos básicos da Aritmética e da Ló 
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gica, sejam de~cobe~to~, nao engendrados pelo Homem; e a 

admissão da conjetu~a de que muitos conceitos, relacionados 

com objetos e fatos observáveis, resultaram de experiências 

sensoriais e perceptivas. O ponto de vista geral é o de que 

conceitos são entidades ideativas, indispensáveis aos pro

cessos cognitivos de caráter simbólico aplicados à pesquisa 

científica. Para ser mais exato: aceita-se o compromisso de 

uma ~emantica ~iãdica; palavras e expressoes fisicalizam 

conceitos, tornando-os compreensíveis e comunicáveis. Rejei 

ta-se - por insatisfatória - a posição nominalista, bastan

te difundida entre cientistas do comportamento, como a que 

é refletida no texto de F.N. Kerlinger (1980, p.22), no 

qual conceitos são considerados substantivos que 

uma classe de objetos. 

designam 

A ciência é f~ita da idéias, e nao de fatos. Ter 

mos e expressoes por sua vez, são veículos por intermédio 

dos quais idéias ou conceitos transcendem a nossa subjetivi 

dade, tornando-se comunicáveis. Conceitos e palavras sao 

dois de três elementos de uma seqUência; o terceiro é a re

ferência, o referente ou o denotado; aquilo - objeto, pro -

cesso, atributos do objeto (reais ou abstratos) - a que nos 

dirigimos munidos de signos verbais. Passaremos ao largo de 

graves problemas da Filosofia da Linguagem e da Ontologia , 

implicados pelas considerações precedentes. Limitar-nas-emas 

a considerar - no curso deste argumento, relativo aos con -

ceitos da Psicologia Social -, a semântica triádica como su 

posição útil. Páginas adiante, na análise da questão dos ter 
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mos observacionais e teóricos, voltaremos ao assunto. 

g relativamente extenso o vocabulário especializa

do de que psicólogos fazem uso no exercício de suas ativida -

des profissionais, tanto na pesquisa quanto na Psicologia A

plicada. Para se ter uma idéia mais exata a respeito do assu~ 

to, examine-se o dicionário editado por B.B.Wolman (1973),que 

cobre palavras de áreas conexas à Psicologia e esclarece o 

sentido de cerca de 10.000 termos técnicos. Com o mesmo pro

pósito - o de se obter uma informação quantificada -, consul

te-se o dicionário organizado por W.Arnold, H.J.Eysenck e 

R.Meili (1982), recentemente editado e mais restrito à termi-

nologia psicológica. Ao l~ngo das 1500 páginas deste 

dicionário, são apresentados cerca de 4500 verbetes. 

último 

De onde procede a terminologia psicológica? Qual é 

a sua origem? De fontes variadas: de ciências mais antigas e 

teoricamente amadurecidas - como é o caso das ciências natu -

rais e biológicas; de setores da Matemática e da Estatística; 

da tradição clínica de natureza médica; e da linguagem comum. 

g relativamente pequeno o número de termos técnicos especial

mente elaborados para atender aos objetivos da pesquisa e da 

prática psicológicas. Não há que estranhar, pois é um fato 

historicamente constatado que no desenvolvimento de ciências 

mais novas são absorvidas palavras e expressões de ciências 
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já estabelecidas. Além disso, qualquer área da Psicologia man 

tém relações teóricas com outras disciplinas científicas, de 

modo que é de se esperar que no estudo de tópicos de interes

se multidisciplinar haja uma convergência de termos que proc~ 

dam da terminologia das ciências mais relacionadas com o que 

se tem em vista pesquisar. Isto também pode ser observado na 

Psicologia Social; aqui, certamente mais do que em outros se

tores da Psicologia, são acolhidos e aplicados elementos do 

vocabulário em uso nas ciências sociais. 

Quando se trata de termos e expressoes técnicas 

nao ocorrem as dificuldades de entendimento usualmente causa

das pela introdução, na terminologia científica, de palavras 

extraídas da linguagem comum. E mais: não se errará se se a

firmar que este processo - o da absorção, para finalidades ci 

entíficas, de parte da linguagem ordinária - é mais freqUente 

nas ciências sociais e humanas do que em outras ciências. Tal 

processo gera problemas semânticos, sobretudo porque muitas 

das palavras comuns carecem de clareza e precisão. Na verdade, 

parte de nossa linguagem coloquial é demasiadamente ambígua 

e, por esta razão, seria de se exigir do pesquisador que dela 

faça uso, que apresente definições e esclarecimentos específi 

cos, a fim de que seja reduzida a taxa de imprecisão dos ter

mos e sentenças que profira. 

g sabido que na Psicologia Social vocábulos como 

'preconceito', 'atitude', 'hostilidade', 'conformismo' e 'cren 

ça', entre muitos outros demandam a aplicação de esforços com 
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p1ementares que visem especificar o significado - via de re -

gra distinto das acepções comuns segundo o qual estas pa1~ 

vras devem ser tomadas. Não raro irrompem incompreensões e 

dificuldades cognitivas e nem sempre os esclarecimentos pres

tados por especialistas são considerados convincentes. Não 

obstante, este problema pode ser encaminhado - através de de-

finições apropriadas para uma solução tecnicamente satisfa-

tória. E mais ainda: é possível ir adiante e admitir a ap1ic~ 

bi1idade, ao menos parcial, da perspectiva proposta pelos fi

lósofos da Filosofia da Linguagem Ordinária, como J.L. Austin 

(1911-1960), para os quais a linguagem comum se prestaria 
, 
a 

condução de investigações filosóficas. Deixando de lado esta 

última questão, por sinal bastante intricada, o que se deseja 

neste momento, é declarar que sendo a pesquisa psicossocio1ô-

gica aplicada a seres humanos em situações de estimulação so

cia1, seria conveniente ta,mbém levar em conta a linguagem que 

utilizamos quando nos referimos de alguma maneira e sob pris

mas variados a tais situações. Entretanto, impõe-se, como já 

foi declarado, realizar a tarefa de elucidação dos termos e 

expressões empregadas na constituição da linguagem científica. 

Acrescente-se: um mesmo termo pode receber várias interpreta-

çoes; o que não deve ocorrer é a ambigUidade ou diversidade 

de sentido, ou seja, um comprometimento da un~6o~m~dade ~eman 

t~ea no âmbito de uma determinada teoria. 
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Um dos problemas mais persistentes da Psicologia 

é o da categoria gramatical dos termos científicos. A questão 

como se poderá verificar - não é de se negligenciar, já que 

pode e na verdade já conduz - a resultados teóricos equívo-

coso Iniciemos o argumento consideranuoo objeto de estudo de 

psicólogos, particularmente dos que se abrigam na Psicologia 

Social. De uma maneira geral e sob uma perspectiva contempor~ 

nea, constata-se que estes especialistas dedicam-se basicame~ 

te à pesquisa de p~o~e~~o~ psicossociológicos; o interesse m~ 

nifestado pela investigação de e~~ado~ e p~odu~o~ psicológi -

cos é circunstancial e complementar. Enfatizando: psicólogos 

sociais tendem mais para o estudo da dinâmica do comportamen

to social - tanto de seus aspectos manifestos quanto dos enc~ 

bertos. Contudo, a categor,ia gramatical de termos empregados 

para referí-Ios ou designá-los é a dos substantivos e não a 

dos verbos, o que seria mais correto. Vamos examinar a ques

tão mais pormenorizadamente. 

Tomemos a palavra 'pensamento'. Trata-se - já se 

sabe - de um substantivo, mas que empregado em sentenças ou 

teorias psicológicas vu, até mesmo, isoladamente, dá margem 

a uma previsível ambigUidade. O fato é que 'pensamento' épas

sível de uma dupla interpretação: a que se refere a um proce~ 

so cognitivo mas, também, ao resultado deste. O mesmo se p~ 

derá dizer de palavras como 'percepção', 'atitude', 'precon -

ceito' e 'memória', entre outros. A rigor, 'preconceito', co-
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mo termo da Psicologia Social, nao denota um estado, aspecto 

ou atributo estável existente numa pessoa, mas sim um proce~ 

so avaliativo, de ordem negativa, dirigido contra grupos hu

manos. Entretanto, o termo, substantivo que é, pode sugerir 

a primeira interpretação. 

Apreciada sob este ângulo, verifica-se que com o 

emprego reiterado da terminologia psicológica em uso, mante

mos a ambigUidade aqui analisada. Seria possível eliminar ou 

ao menos reduzir esta fonte de imprecisão? Sim, ao menos em 

parte, mas para tanto torna-se indispensivel utilizar categ~ 

rias ~amaticais adequadas; aplicar, conseqUentemente, subs 

tantivos e verbos. Os primeiros são palavras que nomeiam se

res ou objetos - concretos ou abstratos - bem como caracterís 

ticas, atributos ou estados separados dos objetos a que per -

tencem. Substantivos susc~tam, com maior freqUência, a idéia 

de ente, poucas vezes a de processo. A ação, processo, ativi

dade e a existência de pessoas, animais ou coisas sao denota

dos por verbos. Mantém-se, obviamente, a idéia de que verbos 

pressupoem a existência de algo ou, como ocorre na Psicologia, 

de alguém, que viva, pense, sinta e aja. 

Certamente eliminaríamos alguma imprecisão no signi 

ficado de termos inscritos no vocabulário psicológico se dis

tingUissemos o perceber da percepção; o aprender da aprenàiz~ 

gem; o pensar do pensamento; o agir da ação; o raciocinar do 

raciocínio; e o sentir do sentimento. 
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Além da questão anteriormente examinada - a da uti 

lização inadequada de categorias gramaticais -, há outros fa

tos lingUísticos que também comprometem a precisão do signifi 

cado de termos empregados na Psicologia. Nesta seção examina

remos a pol~~~em~a, a vagu~dade e as metã6ona~. Mas, antes de 

proceder ã análise destas questões, convém reafirmar a idéia 

norteadora que pervaga todo este texto: as ciências empíricas, 

consideradas na sua dimensão dinâmica - a da pesquisa -, con~ 

tituem uma empreitada intelectual cujo sucesso está diretamen 

te relacionado com as possibilidades explicativas e prediti -

vas que suas teorias ensejam. Desta maneira, tornam-se plausi 

veis os investimentos destinados ã clarificação da linguagem. 

Pol~~~êm~ea~ sao palavras dotadas de vários signi

ficados. g o que acontece, por exemplo, com a palavra 'atitu

de', sujeita a diversas interpretações. Na linguagem comum e 

na terminologia científica também. Nesta, limitando-nos a ap~ 

nas duas interpretações bem distintas, 'atitude' tanto pode 

denotar uma resposta mais freqUente face a uma determinada si 

tuação estimuladora, quanto designar uma estrutura integrada 

por elementos cognitivos, comportamentais e afetivos, desemp~ 

nhando os últimos um papel central. A polissemia é, entretan

to, uma dificuldade que pode ser superada mediante o emprego 

de ~ntenpnetaç~e~ eontextua~~. Os significados pqdem variar, 

mas cumpre esclarecer o sentido de termos básicos, consideran 

do a teoria que integram. 
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A vaguidade, por sua vez, é um problema cuja solu

ça0 nem sempre está ao alcance do pesquisador. Considera-sev~ 

go o termo para o qual não se tenha um nítido entendimento de 

sua aplicação; quando a conexão entre a palavra e o que com 

ela designamos não estiver esclarecida. Encontra-se incluída, 

nesta classe, a expressão 'objeto social'. O que designa? Pe~ 

soas, grupos, animais ou coisas em geral? Ficariam incluídas 

no seu domínio de aplicação apenas coisas que existem no mun-

do objetivo ou a expressão também abarca representações e ex

periências subjetivas desacompanhadas de correlatos objetivos? 

Não há uma clara resposta para tais perguntas; a expressa0 

'objeto social' é uma das mais vagas da Psicologia Social. A 

-remoça0 de toda vaguidade de termos especializados e comumen-

te um objetivo inalcançável (P.W.Alston, 1977, p.130), mas o 

recurso ã quantificação - quando exeqUível -, pode minorar es 

te problema. Na verdade, a quantificação não é uma -. panacela 
-

para todos os problemas de vaguidade da linguagem científica; 

constitui, porém, um procedimento muito útil quando se deseja 

exprimir, com maior transparência, idéias como 'força de hábl 

to', 'período da adolescência', 'microgrupo' e 'coesão grupal'. 

B.F.Richtie (1965), em seu minucioso estudo relativo ã vagui

dade de teorias behavioristas da aprendizagem, também sugeriu 

a aplicação - cuidadosa e sistemática - de defini~3es opera -

cionalizadas dos termos básicos de tais teorias, a fim de ate 

nuar a imprecisão das hipóteses nas quais estejam inseridas. 

Como veremos, na terceira unidade deste capítulo, a questão 

das definições operacionalizadas tem sido objeto de muitas 

controvérsias, mas não tendo sido ainda derrogadas por comp1~ 
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to, tais definições, assim como a quantificação e outras mod~ 

lidades de definição, formam um conjunto de técnicas válidas, 

contribuindo para a clareza da linguagem científica, particu

larmente da que é usada por psicólogos sociais. Termos vagos 

podem ser úteis e até necessários quando a imprecisão e a obs 

curidade da linguagem facultam pessoas, grupos, partidos pol! 

ticos, classes sociais e governos a auferir vantagens sobre os 

seus interlocutores, rivais e oponentes. Mas esta já é uma ou 

tra questão, cujas peculiaridades - incluindo-se as de conteú 

do ético -, não cabe analisar neste momento. O fato é que em 

se tratando da elaboração de teorias científicas, a vaguida

de da linguagem é um obstáculo que pesquisadores devem tentar 

remover. Finalmente: a polissemia difere da vaguidade; no pri 

meiro caso tem-se mais de uma aplicação para um termo, urgIn

do especific'á-Ia; no úl timo, há imprecisão na identificação do 

objeto, ou de alguma finalidade ou estado deste, que se inten 

ta referir mediante um determinado termo ou expressão. 

Metã6o~a~ sao muito empregadas nas ciências soci

ais e humanas; são figuras de linguagem em que o significado 

de um termo fica subentendido através de uma relação de seme

lhança com outro, freqUentemente mais acessível ao entendimen 

to. Observem-se as seguintes expressões metafóricas utiliza -

das na Psicologia: 'frieza afetiva', 'barreira', 'hierarquia 

de família de hábi tos', 'mapas cogni ti vos', ' valência' e 'a

bordagem molecular'. São exemplos, assim como o é a expressão 

'papel social', que permite uma interpretação dramatúrgica de 

nossas condutas sociais. ~ oportuno lembrar que nas ciências 
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formais - ou seja, na Lógica e na Matemática -, assim como na 

Filosofia, há um maior cuidado com a linguagem, tornando me

nos freqUente o recurso ã metáfora. R.E.Turner e G.E.Edgley 

(1980), incluíram a metáfora entre os procedimentos utiliza -

dos na prática do ~ema»tieZdio - no deliberado mau emprego da 

linguagem científica. Apesar de tudo, há de se convir que, no 

atual estágio de desenvolvimento da Psicologia Social, não há 

como dispensar metáforas, embora caiba - em benefício do co -

nhecimento -, utilizá-las de maneira regrada e cuidadosa. 

Impõe-se uma observação final: tornando anossa lin 

guagem mais clara, atendemos a um dos princípios éticos da 

pesquisa - o da honestidade intelectual - ao mesmo tempo em 

que oferecemos as nossas mais caras crenças ã refutação lógi

ca e empírico-experimental. 

4.2 - TERMOS OBSERVACIONAIS E TE6RICOS 

A premissa que alicerça os argumentos expostos ne~ 

ta seç .~ é a de que termos explicitam idéias, podem ter signl 

ficado e estar conectados a referentes. Mas, antes de prosse

guir, é indispensável lembrar que nenhum dos argumentos até 

agora produzidos por filósofos da linguagem - a respeito dos 

problemas aqui tratados - alcançou uma aceitação universal. A~ 

sim, o ponto de partida desta argumentação é apenas uma, den-
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tre várias alternativas possíveis. g, no entanto, congruente 

com a semântica triádica e terá alguns de seus pormenores des 

trinçados nos próximos parágrafos. 

Referentes encontram-se no domínio extralingUÍsti

co. Mas, qual é a sua natureza? são objetos materiais? Sim, 

mas nem todos o são. Referentes podem ser abstratos - como os 

seres lógicos -, ou presumidos, e nesta categoria também fic~ 

riam incluídos processos e estados psicológicos sensorialmen

te inacessíveis, tais como a aprendizagem e a evocação. Além 

destes dois conjuntos, nomes e frases nominais também desig -

nam entes fictícios; personagens romanescas, por exemplo. A 

especificação da referência mediante o duplo procedimento da 

discriminação dos objetos, sobretudo dos mais próximos entre 

si, em virtude da semelhança ou do relacionamento funcional, 

e, em segundo lugar, da busca de um vínculo entre o objeto e 

uma palavra ou expressão que o designe, constitui um trunfo 

no plano do conhecimento humano. Algumas línguas são melhor 

dotadas neste último sentido; é o que se pode verificar, em 

relação às possibilidades da língua alemã, examinando o texto 

de M.Scheler (1957) a respeito das oito formas de simpatia.N~ 

te-se que a sutileza discriminativa ocorre tanto na linguagem 

quanto na ordem dos fenômenos. A aplicação, à Psicologia, dos 

resultados de tais esforços de refinamento da linguagem repe~ 

cute de forma positiva no plano da teorização. Por este cami

nho, ampliam-se as possibilidades explicativas da Psicologia. 

Teorias filosóficas a respeito do significado lin-
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gUístico podem ser classificadas em três grupos básicos o das 

referenciais; o das ideacionais; e o das comportamentais ( P. 

W. A1ston, 1977, p. 25-52). Vamos à síntese: nas do primeiro 

grupo, o significado de um termo identifica-se com aquilo que 

ele refere, designa ou denota; nas ideacionais, o significado 

corresponde às idéias ou experiências cognoscitivas de -cara-

ter subjetivo vinculadas aos termos ou experiências 1ingUísti 

cas; no último conjunto - no das comportamentais -, o signifi 

cado corresponde às condutas suscitadas por enunciados ver-

bais. Há prós e contras em relação a cada uma destas posições 

teóricas. Contudo, a alternativa das teorias ideacionais e, 

dentre as três, a mais compatível com a perspectiva raciona -

lista observada neste texto. Dando mais alguns passos em dir~ 

çao à claridade, pode-se dizer que o que dá um certo signifi

cado a um termo ou expressão 1ingUística é a idéia que fre-

qUentemente se lhe associa. O significado de expressoes como 

'dissonância cognitiva', 'atribuição diferencia'i de causa1ida 

de' e 'percepção de pessoa', muito empregadas na Psicologia 

Social contemporânea, corresponde às interpretações ou idéias 

a elas associadas. Estas, entretanto, não estão sujeitas ao 

julgamento de apenas uma pessoa; a uniformidade, ao menos pa! 

cia1, do significado de expressões como as citadas, resulta de 

processos ~nte~4ubjetivo4, os quais se caracterizam pelo con-

fronto de interpretações concedidas por diferentes pessoas a 

uma mesma fórmula 1ingUística, aplicada a um objeto, em defi-

nidas circunstâncias. Desta maneira, o significado torna-se 

uma espécie de propriedade cognitiva comum a diversas pessoas. 

~ de se admitir, por evidente, que acordos quanto ao signifi-
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cado lingüístico sejam mais prováveis nos casos em que os re

ferentes sejam acessíveis ã inspeção publica. 

Nesta seçao foram contornados muitos problemas t€c 

nlCOS de filosofia da linguagem como, por exemplo, o da exis

tência de expressões significativas destituídas de referentes. 

~ oportuno esclarecer que esta orientação se justifica por 

duas razões: por nao ser este o lugar adequado para uma análi 

se exaustiva do problema e, depois, porque a intenção que se 

teve em vista foi a de apresentar uma perspectiva filosófica 

relativa ã linguagem que pode ser útil para o desenvolvimen

to teórico da Psicologia Social. A análise que se apresenta 

logo adiante, relacionada com a questão das variáveis interve 

nientes e construções lógicas, pode ser tomada como um prolo~ 

gamento da que aqui fica concluída. 

b) Te~mo~ ob~e~vac~ona~~ 

o conceito de te~mo ob~e~vac~onal fica mais claro 

quando o situamos em paralelo com o de te~mo teõ~~co. Com a 

primeira expressão designamos fenômenos localizados no domÍ 

nio de nossas experiências sensoriais; com a segunda, entre 

tanto, referimo-nos ou a estados e processos naturais, mas i

nacessíveis ã observação direta, ou a entidades abstratas,que 

só dispõem de uma existência teórica. Estas expressões, bem 

como outras, que lhes são equivalentes, foram e são geradas na 

Filosofia da Ciência contemporânea; na Psicologia, em partic~ 
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lar, passaram a ser mais utilizadas a partir das contribui 

çoes teóricas de E.C.Tolman (1886-1959). Mas, qual é a utili

dade de tais expressões? Há, ao menos, três razões que justi

ficam o seu emprego: uma de ordem filosófica e outras duas 

de interesse científico. À Filosofia, a distinção entre ter -

mos observacionais e teóricos é importante na análise de pro

blemas epistemológicos, ontológicos e de filosofia da lingua

gem. Às ciências, a demarcação em pauta é indispensável desde 

que se tenha em vista um progresso na elaboração teórica. E, 

por último, a diferenciação entre termos observacionais eteó

ricos também produz conseqUências técnicas, quer dizer, acar

reta efeitos na metodologia empregada na pesquisa científica. 

Palavras como 'sorrir', 'cumprimentar', 'ajudar' 

'correr', 'olhar' e 'falar' são termos observacionais ou emPi 

ricos. As idéias às quais correspondem são eonee~~o~ tõg~eo~ 

po~ ~n~u~~ão (F.S.C. Northrop, 1948, p. 105). A utilidade de 

termos empíricos manifesta-se na construção teórica mas, tam

bém, no plano da observação, dirigindo-a e conferindo 

significado aos fenômenos observados (M.R. Hanson, 1975, ana

lisou este último aspecto). Realmente, por maiores que sejam 

as dificuldades decorrentes do estado de coisas que acabamos 

de referir, o fato é que aplicando termos observacionais ori

entamos a nossa atividade perceptiva de modo seletivo, coli -

gindo informações que nao se nos apresentam, vamos dizer as

sim, num estado puro, pois já receberam o significado que os 

termos que utilizamos para nomear objetos conferem. Termos 
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observacionais sao palavras que empregamos para designar os 

estímulos de nossas experiências exteroceptivas; aplicam-se à 

descrição de eventos do nosso mundo fenomênico, daí a design~ 

ção de ~Zmbolo~ de~e~itivo~, proposta por E.Nagel (1972,p.28) 

para rotulá-los. 

c) Te~mo~ teõ~ieo~ 

Muitas teorias psicológicas incluem conceitos cu

jos referentes são presumidos ou não existem como entidades 

naturais. Tais idéias ou eoneeito~ po~ intelee~ão, segundo 

F.S.C.Northrop. (1948, p. 10S),são expressadas através de te! 

mos teóricos ou transempíricos. Teorias elaboradas mediante 

o emprego de termos desta classe são mais vulneráveis à críti 

ca científica do que as que sejam constituídas com base em 

termos observacionais. Contudo - e esta é uma conclusão ex-

traída da História das Ciências -, teorias mais fecundas,tan-

to nas suas conseqUências teóricas quanto nos seus efeitos 

praticos, sao as que abrigam termos cujas referências nao se

jam esgotadas por experiências da realidade sensorial. ~ por 

esta razão que na Psicologia - mesmo nos setores mais orienta 

dos para a produção de teorias de maior rigor formal e mais 

subordinadas aos dados da observação - não se registram, com 

freqUência, posições inteiramente refratarias ã utilização de 

termos transempíricos. Na Psicologia, termos teóricos podem 

ser classificados em duas categorias básicas: a que correspog 
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de às variáveis intervenientes e a das construções lógicas. 

E.C.Tolman foi o primeiro psicólogo a utilizar, sis 

tematicamente, o conceito de va~iãvel inte~veniente. Para E. 

C.Tolmc.n (1938, p. 9), as variáveis intervenientes encontram

se relacionadas funcionalmente com as variáveis de estímulo e 

de resposta. A vinculação das variáveis intervenientes com as 

independentes, por um lado, e com as dependentes, por outro, 

gera específicas conseqUências e iniciativas teóricas e me

todológicas. No plano teórico, incrementa-se a eon~i~têneia 

lógica; na pesquisa empírico-experimental, envidam-se esfor -

ços no sentido de aferir variáveis intervenientes através de 

suas manifestações indiretas. Trata-se, nesta última situação, 

empregando-se a terminologia de F.S.C.Northrop (1948, p. 118), 

das eo~~elaçõe~ epi~têmiea~, ou seja: das relações entre pro

cessos inobserváveis, designados por termos que expressam co~ 

ceitos por intelecção e os fenômenos sujeitos à observação di 

reta, referidos por termos que expressam conceitos por intui

ção. Mas, tendo sido feitas três observações relativas à con

tribuição de F.S.C.Northrop, convém prestar esclarecimentos 

complementares. 

Como Y:mos, F.S.C.Northrop (op. cit.) distingue 

duas classes gerais de conceitos empregados nas ciências: os 

conceitos por intuição diretamente relacionados com as obser

vaçoes, e os conceitos por intelecção cujos referentes serlam 

processos e estados inobserváveis ou entidades conceituaisfic 

tícia. Na verdade, F.S.C.Northrop (op. cit., p. 145) também 
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apresentou outras expressoes para designar as mesmas idéias: 

'conceitos por inspeção', aplicada a referentes sensorialmen-

te tangíveis, e 'conceitos por postulação', equivalente -a 

'conceitos por intelecção'. Importa assinalar que a nossa re-

presentação do objeto depende dos conceitos que nos estejam 

disponíveis, não importando a sua origem epistemológica. A 

~ep~e~enta~ão que temos em vista é um modelo esquemático do 

objeto - de uma conduta altruísta, por exemplo -, exercendo 

duas influências importantes sobre o nosso raciocínio: em 

primeiro lugar, torna o objeto mais inteligível, permitindo o 

exercício de operações lógicas com o objetivo de conhecer po~ 

síveis relações funcionais entre as partes que o compoem; de-

pois, em segundo lugar, utilizando conceitos por intuição 

cujas referências possam ser objetivamente apontadas e descri 

tas, e conceitos por intelecção, cuja aplicação ontológica 

- nao nos esqueçamos comporta objeções, obtemos uma repre -

sentação mais complexa da realidade. Sim, é mais complexa,pois 

é formada de planos mais próximos e mais distantes de nossas 

possibilidades per~eptivas. Sob uma perspectiva positivista, 

essas representações tenderiam para uma homogeneização do ní

vel de aplicação dos conceitos construídos e empregados com 

propósitos científicos; ficariam restritos ã realidade obser-

vável. ~ de se reconhecer que tal orientação epistemológica 

assegura, aos enunciados científicos, um elevado grau de seg~ 

rança ã refutação. Contudo, o preço a pagar por esta seguran

ça é bastante elevado, pois teorias assim construídas ofere -

cem uma capacidade explicativa mais limitada e um baixo pote~ 
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cial heurístico. Encaminhemo-nos, agora, para o exame da que~ 

tão das construções lógicas. 

K.MacCorquodale e P. Meehl (1948), influenciados 

pelo Po~itivi~mo Lôgico, procuraram diferençar as variáveis 

intervenientes das construções lógicas. Estes autores defini

ram-se corno metani~icamente neut~o~, quer dizer, manifestaram 

o seu desinteresse pela discussão dos problemas do ~eali~mo 

metanZ~ico, e entenderam que variáveis intervenientes preen -

chem duas condições importantes: são redutíveis a leis empÍrl 

cas; e, em segundo lugar, podem ser submetidas a processos de 

quantificação indireta. Os conceitos de aprendizagem e atitu

de são exemplos de variáveis intervenientes. As con~t~uçõe~ 

lôgica~, porém, seriam conceitos dotados de um grau mais ele

vado de abstração, não sendo suscetíveis de um tratamento em

pírico, ainda que indireta. Exemplos neste sentido são a ~n

te~aç~o neu~al ane~ente de C.L.Hull e os t~aço~ bionZ~ieo~ de 

G.W. Allport. A distinção entre variáveis intervenientes e 

construções lógicas é, antes de mais nada, útil; possibilita 

aplicar termos teóricos de urna maneira tecnicamente discipli

nada. Mas - e este é um ponto de vista que merece ser aprese~ 

tado - seria conveniente que o reconhecimento da diferença en 

tre estas duas classes de conceitos viesse acompanhado da i

déia de que as entidades de ambos os grupos estejam relacion~ 

das entre si. Corno assim, precisamente? Teoricamente, constr~ 

ções lógicas podem exercer o duplo papel de fornecimento de 

significado às variáveis intervenientes e o da sua vinculação 

intrateórica. O conceito de personalidade, por exemplo, seria, 
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segundo a perspectiva aqui apresentada, uma construção lógica; 

uma entidade meramente conceitual. No entanto, trata-se de uma 

idéia indispensável ã doação de sentido e ã congregaçao teóri 

ca de outros conceitos empregados no estudo psicológico mais 

globalizado do Homem. O desempenho teórico do conceito de pe! 

sonalidade é semelhante ao dos conceitos de consciência e in

consciente. g difícil teorizar a respeito dos processos cogn~ 

tivos se não se leva em conta a suposição de que são fenôme -

nos conscientes; assim como é difícil explicar as relações en 

tre a memória e o pensamento sem transitar pelo conceito 

consciência. Construções lógicas podem ser vistas como 

çõe~ üte~~, no sentido a que nos referimos a esta expressa0 

no capítulo anterior; exatamente de acordo com a acepçao de 

H.Vaihinger (1935, capo 24, parte I). 

O argumento acima formulado parece ser plausível , 

mas nao se pode ignorar que psicólogos ainda estão distantes 

de um acordo teórico básico a respeito do assunto aqui trata-

do. A par disso, há objeções muito consistentes, contrárias 

ao nosso ponto de vista. Na Filosofia, por exemplo,P.Achinstein 

(1968, capo 5 e 6) concluiu não haver qualquer critério con -

fiável que possa prover uma base segura para a distinção en

tre termos observáveis e teóricos. S.Koch, pt~ sua vez, obser 

vou que a passagem do período das e~~of~ psicológicas para 

o das teo~~~, em torno de 1925 a 1930, teve como caracterís

tica um grande interesse pela aplicação do método hipotético

dedutivo de definições operacionalizadas, de técnicas de qua~ 
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tificação e pelo emprego de variáveis intervenientes na elabo 

ração teórica (S. Koch, 1959). Quanto às últimas - concluiu 

S. Koch (op. cit., p. 745) - haveria muita relutância em uti

lizá-las. Finalmente, E.C.Tolman (1951, p. 282), entendeu que 

a diferenciação introduzida por K. MacCorquodale e P. Meehl 

(1948) não deveria conduzir à produção de teorias psicológi -

cas de natureza distinta. Bem, e o que se pode concluir até 

aqui? Há ao menos duas conclusões importantes que podem ser 

extraídas dos argumentos acima: a primeira é a de que, entre 

psicólogos e em relação ao problema dos termos observacionais 

e teóricos, há mais controvérsias do que acordos; e a segunda 

coerente com o p~~nQZp~o da p~ol~óe~ação ~eõ~~Qa, meneio -

nado na unidade final do terceiro capítulo sugere a conve

niência de se tentar, por este caminho - o da diferenciaçãoe~ 

tre esses dois conjuntos de termos -, contribuir na produção 

de teorias psicológicas. 

E esta análise, ora concluída, aplica-se à Psicol~ 

gia Social? Sim, desde logo, mas é provável que sugestões e 

argumentos aqui registrados venham a se tornar mais úteis em 

fases futuras desta disciplina, quando houver uma maior pros

peridade teórica e uma superação da microteorização, predomi

nante em nossos dias. 
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4.3 - A CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS 

a) Cla~~i6ieação e ondenação 

Nas ciências, a construção de conceitos é um pro -

cesso vinculado ao da edificação de teorias. Por este motivo, 

a discussão relativa ao surgimento de conceitos científicos é 

fundamental; não pode ser negligenciada. Há dois ângulos de 

análise da produção de conceitos científicos: o psicológico e 

o lógico. Sob o primeiro deles, preocupamo-nos com o estudo 

de mecanismos psicológicos que facultam a obtenção de concei

tos; sob a segunda perspectiva, concedemos mais atenção às r~ 

gras formais que possibilitam a formação de conceitos. Verifi 

ca-se, portanto, uma considerável diferença entre as análi

ses proporcionadas pela Psicologia e pela Lógica, no estudo 

do processo da construção. conceitual. No desenvolvimento des

ta unidade, observaremos uma orientação lógica e manteremos a 

correspondência entre idéias e conceitos. 

Dos três processos de formação de conceitos anali

sados por C.G. Hempel (1970, p. 702), os mais empregados na 

Psicologia são, certamente, os da ela~~i6ieação e daondenação. 

O terceiro, o da men4unação, se constitui num procedimento c~ 

ja aplicação é mais freqUente nas ciências naturais do que 

nas sociais e humanas. Há uma explicação para isto: é que na 

Psicologia, embora alguns setores, dentre os quais se encon -

tra a Psicologia Social, estejam sendo submetidos a uma pro -
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gressiva matematização, subsistem muitas dúvidas no que diz 

respeito à adequação dos modelos matemáticos em uso nesta ci

ência. Esta situação tende a inibir esforços no sentido da 

quantificação e matematização de variáveis e processos psico

lógicos. 

A elaJJiniea~ão amplia as possibilidades de discr~ 

minação entre fenômenos diferentes, ainda que apresentem alg~ 

mas características comuns. g o que ocorre com os seguintes 

termos e expressões: 'condicionamento respondente' e 'condi -

cionamento operante'; 'conformidade' e 'conformismo'; e 're -

forço interno' e 'reforço vicariante'. A elaboração de conce~ 

tos de tipo classificatório é conveniente quando a alternati

va que os deve anteceder - o da procura de fatores comuns e 

inclusão numa mesma categoria conceitual - houver falhado 

quando os fenômenos em fo~o, de fato, apresentarem diferenças 

importantes. Na Psicologia Social, este processo de elabora -

ção de conceitos talvez ainda deva vir a ser aplicado a no

çoes como a de comportamento afiliativo. Diante de evidências 

empíricas já conhecidas, há justificadas razoes para supor s~ 

rem diferentes os fatores que contribuem no desenvolvimento 

de condutas de busca da companhia de outras pessoas. Se assim 

for, caberia a elaboração de conceitos específicos, aplicá 

veis às várias - e diversas - manifestações de conduta afilia 

tiva. 

A ondena~ão, por sua vez, é a formação de uma se

qUência de conceitos que denotariam objetos e fenômenos que a 



148 

presentem algo em comum. A hie~a~quia rno~iva~ional de A. 

Maslow ilustra muito claramente esta técnica de construção de 

conceitos. Na Psicologia Social, a ordenação foi observada 

por exemplo, nos estudos de L. Kohlberg relativos aos ~ei~ e~ 

~â9io~ de de~envolvirnen~o da rno~alidade e nos de H.C. Kelman, 

referentes aos ~~ê~ nZvei~ de p~o6undidade de mudanças compo! 

tamentais produzidas por pressões sociais. 

A classificação e a ordenação sao processos de pr~ 

dução de conceitos muito empregados nas ciências contemporâ -

neas, possibilitando a ampliação da matriz conceitual sobre 

a qual ficam assentadas teorias científicas. Entretanto, as 

idéias que nos possibilitam realizar avanços na teorização ci 

entÍfica podem resultar de outros procedimentos. Alguns deco! 

rem da observação e da experiência pessoais; outros - como o 

corre com a ~irnul~aneidad~ - parecem provir, segundo J.Piaget 

(1981 , p.38-44 ), de uma atividade intelectual de tipo cons -

trutivo. A segui~ examinaremos o papel reservado -as 

definições no processo de construção de conceitos. 

A definição é, tanto nas ciências formais quanto 

nas empíricas, um importante método de construção de concei -

tos. Ao termo 'definição' vinculam-se significados diferentes 

mas, considerando o objetivo que temos diante de nós - o de 
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-analisar métodos de elaboração de concei tos nao e oportuno 

esmiuçar esta questão. Assim, partiremos da idéia geral: de6{ 

n~~ ê e~pec~á~ca~ o ~~gn~6~cado de um dete~m~nado ~Zmbolo.Tec 

nicamente, uma definição é constituída de duas partes: o de6~ 

n~endum e o deá~n~en~. O primeiro termo designa o vocábulo que 

se intenta definir; o segundo, a expressão ou sentença defini:. 

dora. Definições bem construídas introduzem idéias claras e 

reduzem a freqUência de discussões epistemologicamente infe -

cundas. 

Nesta seçao, examinaremos apenas as definições 

~eu~ e nom~na~~, deixando para a próxima, a análise das de fi 

çoes ope~ac~onal~zada~. Diz-se que uma definição é ~eal quan

do o deá~n~en~ especifica características ou propriedades bá

sicas do objeto denotado pelo deá~n~endum. A idéia do que se 

deseja alcançar com este ~ipo de definição é clara, no entan

to, é difícil concluir a respeito do que seja esse~cial iqui-

10 que o termo a definir refere. A conhecida definição do Ho

mem como ser racional pode servir como ilustração da espécie 

de definição que estamos examinando. O deá~n~en~ tem sentido 

mas - é de perguntar - com ele estamos destacando um atributo 

essencial de seres humanos? E qual é o significado do vocábu-

10 'racional'? O termo 'racional' é primitivo? Vê-se, port an-

to, que a definição que tomamos como exemplo é questionável . 

Na verdade, definições reais comportam problemas desta ordem~ 

não estamos seguros de que o de6in~en~ destaque propriedades 

básicas de objetos simbolizados pelo de6~n~endum. I! por esta 

razão que C.G.Hempel L1970, p. 658-666) sugeriu uma interpre-
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tação do conceito de definição real, que envolve uma substi -

tuição de expressões como 'natureza essencial' e 'atributo es 

sencial' por outras, de significado mais empírico. Dir-se-a , 

observando a sugestão de C.G.Hempel Copo cit.) , que a defini

ção real de um objeto ~ assumirá a seguinte forma: ~ pertenc~ 

ra a um conjunto determinado se e somente se x satisfizer con 

dições específicas. Tentemos uma exemplificação com o termo 

'crença', empregado na Psicologia Social. Sabe-se que pesqui

sas psicossociológicas relativas ao assunto, inserem o concei 

to de crença num sistema do qual também fazem parte as idéias 

de valor, preconceito, atitude, convicção, boato e opinião 

Considerado neste conjunto de termos que, a propósito, care -

cem de uma definição mais precisa, o conceito de crença pode 

ser tomado como básico. Agora, como podemos definir o termo 

'crença'? Uma alternativa - concordante com a idéia de defini 

ção real - poderia ser a seguinte: ~ seria uma crença se e so 

mente se atendesse a quatro cri térios: (J) ser uma frase L2) 

afirmativa (3) admitida como verdadeira (4) por pelo menos uma 

pessoa. Note-se que nesta definição - como em quaisquer ou

tras - foram empregados diversos termos não definidos. São ter 

mos primitivos, cuja acepção é presumida. 

Definições nam,[na.,[~ distinguem-se das fLea.,[",". Nes

tas - como vimos - o de6,[n,[en.ô expressa características do ob 

jet@, relação ou processo designado por um símbolo; naquelas, 

procura-se uma sentença sinônima ao de6,[n,[endllm. Os termos da 

sentença sinônima devem ter os seus significados previamente 

determinados e conhecidos. Mui tas definições da Psicologia So 
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cial sao nominais. Admitamos, para fins de exemplificação, o 

conceito de conformismo. Segundo C.A.Kies1er e S. B. Kies1er 

(1973, p.2), o conformismo é uma mudança de comportamento re~ 

1izada na direção de um grupo, sendo resultante de uma pres -

são social real ou imaginária deste último. Certamente, há que 

se considerar que o significado de expressões como 'mudança de 

comportamento' e 'pressão social real ou imaginária' sejam c~ 

nhecidos ou, se não for este o caso, haverá também a necessi-

dade de definí-1as. Obtém-se, atendendo-se à última a1ternati 

va, um encadeamento de definições. g o que se pode verificar 

na seqUência de definições propostas por J.R.P.French Jr. e 

B.Raven (1969), em torno da expressão 'poder social'. Para de 

finí-1a, estes autores, no texto acima indicado, recorreram 

aos conceitos de influência social e mudança psicológica. 

Definições sao métodos que possibilitam a constru-

çao de conceitos científi~os e se aplicados tecnica e sist~ 

maticamente - contribuem, como o ressa1 tou T .Paw1owski (1980, 

p. 78 e 79), para a redução da vaguidade de termos científi -

COSo Não é ocioso lembrar-que nas ciências, muitos conceitos 

são elaborados ao longo do desenvolvimento de programas de pe~ 

quisa. 

c) Ve. 6.iYl..iç.õ e..6 o pe.fLac..ioYl.aUzada.6 

o Ope.fLac..ioYl.ai.i.6mo foi um movimento gerado na Filo-

sofia da Ciência do final da década de 1920; na mesma -epoca 
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em que eram deitadas as base do Po~~t~v~~mo Lôg~co do CX~culo 

de V~ena. Autores das duas correntes imprimiram um traço mar

cantemente empirista às suas contribuições e, por esta razão, 

encontramos pontos de convergência entre o Operacionalismo e 

o Positivismo Lógico. A apresentação inicial do programa do 

primeiro coube ao seu principal autor: P.W.Bridgman (1927).As 

idéias contidas naquele programa atraíram a atenção e desper

taram o interesse de físicos e psicólogos. Entre estes, os 

mais tocados pelo Operacionalismo foram os behavioristas que, 

naquela época e nas duas décadas subseqUentes, encontravam-se 

empenhados na tarefa de fazer com que a Psicologia viesse a 

ser desenvolvida nos moldes de uma ciência natural. g lícito 

afirmar que o Operacionalismo, especialmente no seu principal 

aspecto - o das definições operacionalizadas - foi absorvido 

e enquadrado em pesquisas psicológicas num período em que a

vultaram preocupações relativas às variáveis intervenientes , 

ao método hipotético-dedutivo e à formalização matemática (~. 

Koch, 1974, p. 12). A história do Operacionalismo - incluin -

do-se as objeções e críticas - foi descrita por diversos auto 

res. L.Hegenberg (.1963, 19641 encontra-se entre aqueles. 

De acordo com P.W.Bridgman (.1927, p.5), uma defini,. 

çao operacionalizada é aquf'l.a em que determinado conceito 

sinônimo de um conj unto de operações. E o que vem a ser 

-e 

uma 

operação? Amplamente compreendida, uma ope~ação é toda e qual 

quer ini ci ativa prática, de preferência observáve 1, adotada 

por um pesquisador que pretende especificar de maneira con-

creta e. na maioria dos cas:os, mensurável - o significado de 
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um termo que seutilize na formulação de hipóteses ou teorias ci 

entíficas. Como se pode concluir, definições operacionaliza -

das foram propostas com o objetivo de eliminar a taxa de sub

jetividade na interpretação de termos e expressões científi -

caso No entanto, não estamos certos, atualmente, de que nos 

seja possível alcançar o desiderato da objetividade científi

ca através de definições operacionalizadas. Em primeiro lugar 

porque nem todos os termos que utilizamos na construção teóri 

ca podem ser definidos operacionalmente. Conectivos lógicos , 

por exemplo, indispensáveis ã produção de qualquer sentença 

científica, não podem ser submetidos a definições operaciona-

lizadas. E depois, em segundo lugar, pela impossibilidade de 

se renunciar, definitivamente, ao emprego de critérios e pro

cessos subjetivos, como é o caso das operações matemáticas e 

lógicas, em definições operacionalizadas de termos científi -

COSo 

Na Psicologia contemporânea, nao sao registrados , 

usualmente, momentos de aplicação planejada de definições op~ 

racionalizadas. Contudo, psicólogos sociais, assim como seus 

colegas de outras áreas da Psicologia, empregam muitas vezes 

tais definições de maneira abreviada, parcial e implícita.Ne~ 

te senti do, os procedimentos empregados por S .Milgram 09741 

no estudo da obediência podem ser tomados como ilustração. Na 

verdade, há muito ceticismo, entre psicólogos, em relação -a 

aplicabilidade do Operacionalismo na Psicologia: uns entendem 

que processos e estados psicológicos - nomeados por palavras 

que mantém o seu significado ao longo de algum tempo - nao se 
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repitam, o que torna inútil qualquer insistência na linha do 

rigor técnico; outros julgam que a Psicologia ainda não atin

giu um grau de maturidade científica necessária à aplicação 

de técnicas de formalização lógica e matemática, sendo prema

turo o emprego de definições operacionalizadas; finalmente há 

os que admitem que o Operacionalismo não permite remover, por 

completo, a intervenção de fatores cognitivos do pesquisador 

na elaboração de definições operacionalizadas. 

o que poderemos concluir - e sugerir - a partir da 

exposição acima apresentada? Antes de mais nada, pode-se de

clarar que se definições operacionalizadas nao asseguram uma 

plena objetividade teórica, a sua utilização poderá ser de a! 

guma valia a autores que, na Psicologia, buscam desenvolver 

teorias, formulando-as segundo os moldes adotados nas ciênci

as naturais. E esta orientação - a da Psicologia como ciência 

natural - é perfeitamente .aceitável. g uma alternativa; há o~ 

tros caminhos que também são perfilhados. São admissíveis, de~ 

de que produzam resultados teóricos e heurísticos que venham 

a ser considerados desejáveis. Retornamos, neste ponto, às r~ 

zoes que justificam a defesa do p4~ncZp~o da p4ol~6e4a~ão ~eõ 

4~ca, ao qual já nos referimos nas conclusões do terceiro ca

pítulo. Por outro lado, tecnicamente, definições operacionali 

zadas podem ser aplicadas a termos ob.servacionais e variáveis 

intervenientes. As construções lógicas, em decorrência de sua 

natureza abstrata, são refratárias a esse tipo de tratamento. 

Em resumo: definições operacionalizadas, bem como as reais e 

nominais, permi tem introduzir novos conceitos e esclarecer o 
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significado de termos e expressoes científicas. g de se pre

ver que, na Psicologia Social, o emprego sistemático e conse

qUente de técnicas de definição venha a beneficiar o desenvol 

vimento teórico desta disciplina científica. 

Até agora examinamos a construção de conceitos pa! 

tindo do pressuposto de que o desenvolvimento teórico de qual 

quer ciência depende de uma matriz conceitual. De fato, pres~ 

mimos que a existência de um sistema constituído por um con -

junto de idéias básicas, possihilita o enquadramento intelec

tual dos fenômenos a pesquisar, facultando considerá-los na 

sua estrutura, desenvolvimento e relações funcionais. Na ela

boração dos argumentos que se encontram expostos em páginas 

anteriores desta unidade. 'observamos, e muito de perto, o pre~ 

suposto acima mencionado, deixando de lado o problema da pos

sível ou, até mesmo, necessária, implementação de critérios de 

limitação quantitativa no processo de construção de conceitos. 

Entretanto, esta questão - a da pa.Jr.c.1..môn1..a. - pass ará a ser con 

siderada a partir deste ponto. 

o princípio da parcimônica tem uma origem relativa 

mente antiga, pois a sua primeira formulação mais explícitae~ 

contra-se nos trabalhos de W. of Ockb._am C)28S-1349). Tratava

se da chamada na.va.lha. de Oc.kha.m, que se resumia ao princípio 

metodológico da economia na explicação; da eliminação de pre~ 
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supostos supérfluos e conceitos pseudo-explicativos. Para W. 

of Ockham, tais entidades devem ser estabelecidas pela evidên 

cia empírica ou, se for o caso da Teologia, requeridas por a~ 

tigos de fé (E.A.Moody, 1967, p. 307). De um modo geral, es

tas idéias são congruentes com o p~incZpio da pa~cimônia de 

C. L. Morgan (1852-1936) e, sob esta denominação, foram inseri 

das na Psicologia contemporânea, tendo sido mais observadas 

por psicólogos teorica e metodologicamente comprometidos com 

o movimento behaviorista. Nesta ciência, quais seriam os efei 

tos da aplicação do princípio da economia? Há duas conseqUên

cias importantes: em primeiro lugar, haveria restrições quan

to ao emprego de termos que expressam variáveis intervenien -

tes e construções lógicas o que, de resto. coincide com o pri~ 

cípio positivista da valorização de dados públicos e repetí -

veis e, em segundo lugar, o exercício de tentativas visando 

aplicar os mesmos concei tos a fenômenos aparentemente distin

tos e situados em diversos planos filogenéticos. Em programas 

behavioristas de pesquisa, mais do que em outras tendências da 

psicologia contemporânea, a presença do princípio da parcimô

nia pode ser constatado facilmente. Não obstante, este princí 

pio deveria se encontrar, desej avelmente, na pauta de consid~ 

ração de qualquer pesquisador ou cientista. Na verdade, a muI 

tiplicação não controlada de conceitos científicos pode condu 

zir a resultados teóricos prejudicados em sua pl~usibilidade. 

O excesso de termos teóricos - como o veremos no quinto capí

tulo - compromete a coerência de teorias científicas, ao pas

so que o incremento desnecessário de termos observacionais po

de acarretar a redução da va.lidade. e.x.te.~na de hipóteses e teo-
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rias científicas. 

A justificativa mais radical para o princípio da 

parcimônia é a crença de que o trabalho científico deva subor 

dinar-se à regra da ~~mpl~c~dade. Este conceito - o da simpli 

cidade - pode ser aplicado em diversas instâncias do processo 

de investigação científica; da metodologia à construção teóri 

ca. No entanto, a sua implicação mais importante é ontológica. 

Vamos tentar esclarecer este assunto. A pesquisa científica 

como argumentamos no capítulo anterior - é baseada em repre -

sentações, ainda que esquemáticas, do objeto em estudo. Essas . 
representações vão se sucedendo, umas às outras, de modo que 

as mais recentes exibem, em relação às primeiras, um graumms 

elevado de formalização lógica e matemática. Trata-se, porta~ 

to, de um processo que acentua a abstração e reduz o caráter 

pict5ricodas representações do objeto de interesse científi 

co. Agora, o que também sé verifica, no desenvolvimento des

sas representações, é a procura da imagem mais simples possí

vel dos fenômenos submetidos à pesquisa. Há, fundamentando es 

ta tendência, a crença de que o objeto e a realidade que o 

abarca possam ser explicados através de um conjunto mais limi 

tado de princípios ou leis gerais do que talvez possamos su

por. Esta crença é bem acolhida por pesquisadores que se ori

entam segundo uma perspectiva nomotética. 

~ um texto hem antigo, este que vamos referir mas, 

sendo velho - a par de ter sido bem escrito - leva-nos ã con

clusão de que a simplicidade, como critério de busca de uma i 
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magem interpretativa da realidade, esteve presente nao apenas 

nos textos de cosmó10gos gregos mas, também, no dos primeiros 

cientistas da História Moderna. Trata-se do Mathemat~eal 

P4ine~ple~ 06 Natu~al Ph~lo~ophy de I.Newton (1642-1727) pu

blicado em 1687. Nele, especialmente nas regras I, 11 e 111 , 

encontra-se claramente apresentada a idéia da simplicidade na 

ciência que, conforme declaramos, é a fundamentação do princi 

pio da parcimônia. Problemas relacionados com as representa -

çoes ou imagens da realidade assim como outros que dizem res

pei to ã simplicidade, serão considerados mais adiante, no qui!!. 

to capítulo. 

4.4 - CLASSIFICAÇÃO DOS CONCEITOS DA PSICOLOGIA SOCIAL 

A taxionomia completa dos conceitos empregados por 

psicólogos sociais exige úma tarefa que ainda não foi realiza 

da. O fato de se tratar de uma mera classificação que nao 

acrescenta qualquer novidade explicativa - deve ser um dos fa 

tores responsáveis pelo desinteresse em torno do assunto. Na 

verdade, uma tipo10gia de conceitos nao constitui, em si mes

ma, uma teoria científica, mas pode contribuir para que espe

cialistas conheçam melhor os instrumentos intelectuais que e~ 

pregam em suas pesquisas. Identificando os conceitos e inse -

rindo-os em classes, pode-se aplicá-los de maneira mais preci,. 

sa e teoricamente produtiva. Entretanto, cabe acrescentar uma 

palavra de advertência: em qualquer classificação de concei -

tos - como a de M .. Bunge 0972. p. 79) na Filosofia da Ciên -
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cia, por exemplo -, presume-se uma fundamentação teórica que 

a preceda e a justifique. Não apenas noções como as de exten

são e compreensão, conceito, categoria, unidade, conjunto, 

classe e universalidade, entre outras, mas os próprios concei 

tos a classificar, devem prE-existir i qualquer tipo10gia co~ 

ceitua1 que se intenta construir. Enfim, encontramo-nos dian

te de uma tarefa cuja realização impõe - assim como qualquer 

outra iniciativa intelectual - a admissão de p~e~~upo~to~; ao 

menos alguns dos que foram examinados no capítulo anterior.A~ 

sim, uma taxionomia de conceitos, por melhor que aparente ser, 

não é mais do que uma tentativa de ordenação lógica de idEias 

utilizadas por um certo grupo de especialistas, cuja ativida

de racional se desenrola em específicas condições de tempo e 

lugar. A classificação dos conceitos históricos, rea1izadapor 

H.-I. Marrou (1978, capo 6), por exemplo, a despeito de bem 

elaborada, não pode ser considerada definitiva, mas - dando 

destaque i justificativa básica para iniciativas desta ordem

auxilia, fornecendo alguma clareza aos conceitos dos quais hi~ 

toriadores podem lançar mão. Se houver uma p~udê.n.c.-ta. ep-t~tem~ 

lõg-tc.a., essa espécie de cautela intelectual combinada com um 

ceticismo sistemático, que nos encaminha para o exercício da 

crítica ao mesmo tempo em que nos faz aceitar teorias plausí

veis, interpretô~do-as como entidades científicas provisórias, 

então poderemos tentar uma classificação dos conceitos da Psi 

co10gia Social. 

o emprego de conceitos exi~ten.c.ia.-t~, entendidos c~ 

mo idéias aplicáveis a apenas- um caso Cfenômeno, objeto, pro-
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priedade, relação ou processo), é menos freqUente na Psicolo

gia Social do que na História, pois o caráter idiográfico ne~ 

ta é mais evidente do que na primeira. Não obstante, é cabí -

vel referir conceitos existenciais nesta disciplina psicológi 

ca. Enquadrar-se-iam, nesta classe, noções como: o atual pre

sidente da APA e comunidade menonita do Estado do Paraná. Sob 

o ponto de vista de psicólogos de orientação humanístico-exis 

tencial - e os há, também, na Psicologia Social - haveria tan 

tos conceitos existenciais quanto fosse o número de seres hu

manos, considerados em suas peculiaridades e idiossincrasias 

pessoais. 

o segundo e mais numeroso grupo de noçoes psicoss~ 

ciológicas é constituído pelos conceitos de cla~~~. Neste gr~ 

po ficam incluídas as idéias cuj o domínio de aplicação é um 

conj unto maior do que um. Além disso, os conceitos desta clas 

se podem ficar subdivididds em duas categorias distintas: a 

dos conceitos 60lLm'LÜ e a dos n.ão-6oJr.ma..L.~. Vamos examiná- las 

mais de perto. De que tipo são os conceitos formais? Trata-se 

de noções de existência estritamente teórica, sem qualquer r~ 

ferência empírica ou material, desempenhando funções no con -

texto da teoria da qual fazem parte. Conceitos formais tanto 

podem ser Con.~c;U.VO~ lâgi.co~, como é o caso de ~~, ~n.;tã.O, ~ e 

ou, quanto as já analisadas con.~tJr.u~õ~~ lõg~ca~, de cuja lis

ta podem fazer parte mais as seguintes: m~cJr.ogJr.upo e ~~;tJr.u;tu

Jr.a~ 9Jr.amat~ca~~ pJr.o6un.da~ (~om referência, neste último caso, 

ã teori a psi colingUís tica de N. Chomsky). Conceitos nao for -

mais, por sua vez, são acompanhados de pressupostos ontológi-
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cos pois, nestes casos, há a admissão de um vínculo entre o 

conceito, comunicado - como já o analisamos na segunda unida

de deste capítulo - através de palavras e expressões, e algum 

e~tado de eo~~a~ de uma presumida realidade objetiva. Concei

tos não-formais, assim como acontece com os formais, podem 

ser classificados em dois grupos diferentes: o dos ob~vl.Vávw 

e o dos ~nob~e4vâve~~. No primeiro deles, reconhecemos concei 

tos como l~nha do olha4 e ge~t~eula~ão, que correspondemate~ 

mos empíricos, ou seja, trata-se de fenômenos que podem ser. 

observados diretamente. Os inobserváveis, por seu turno, refe 

rem-se a variáveis intervenientes - examinadas há pouco, na 

segunda unidade deste capítulo. A ~oe~al~zação, a eatego4~za

çao e a d~~~onâne~a eogn~t~va, são expressões que designam ron 

ceitos de ela~~e, não-604ma~~ e ~nob~e4vâve~~. Presume-se a 

existência de seus referentes, ainda que estes escapem ã ob

servação-direta. 

Examinamos, nos parágrafos precedentes, dois gru -

pos gerais de concei tos - os existenciais e os de classe - con 

siderando, os do último grupo, subidivididos em dois conjun -

tos. De um modo geral, a classificação desenvolvida até aqui, 

faculta a inclusão de qu~e todo~ os conceitos empregados por 

psicólogos sociais contemporâneos. Dentre os tipos de concei

tos para os quais ainda não foi previsto um enquadramento cla~ 

sificatório, há três que são importantes: os eompa~at~vo~, c~ 

mo ma~04 do que e ab~xo de; os quant~tat~vo~, exemplificá -

veis por quaisquer entidades matemáticas; e os ope~ado~e~ 
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- lógicos e matemáticos que dizem respeito aos processos e 

técnicas de cálculo como, por exemplo, mult~pl~ea~, ~ubt~~~ 

e p~ed~ea~. Tais tipos de conceitos são, a rigor, de classe 

e, dada a sua natureza formal, ficariam situados - preservan-

do-os nos conjuntos cujas designações acabamos de mencionar 

entre os conectivos lógicos e as construções lógicas. 

g possível aplicar outras regras na classificação 

de conceitos científicos. Os critérios propiciados pela ori-
.. . 

gem - se mais emplrlca ou mais racional - ou pela diferencia-

çao dos conceitos em função do caráter estático ou dinâmico 

do referente que lhes corresponda, são duas dentre diversas 

outras alternativas possíveis. Neste momento, convém esclare-

cer que na elaboração do sistema de classificação de concei -

tos psicossociológicos aqui sugerido, procurou-se a máxima CO!! 

gruência em relação aos s~guintes argumentos, apresentados em 

seções anteriores: o da semântica triádica, o da diferencia -

ção entre termos observacionais e teóricos e, finalmente, o da 

separaçao, que entendemos deva ser mantida, entre variáveis in 

tervenientes e construções lógicas. 

4.5 CONCLUSOES 

Conceitos constituem um fundamento indispensável a 

atividades in:telectuais, tornando possíveis ten tati vas de de-

cisão, explicação e previsão de fenômenos situados na realida 
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de objetiva. Interpretados como entidades ideativas, concei

tos são comunicados através de termos e expressões que, sendo 

classificados entre as observáveis, mantém uma vinculação com 

referentes. Por outro lado, o desenvolvimento científico é c~ 

racterizado pela contínua produção de novas idéias; de noções 

distintas das que vem sendo empregadas e que geram outras al

ternativas - teóricas e metodológicas - em relação ao objeto 

de estudo. Entretanto, conceitos de caráter básico nao se al

teram tão rapidamente quanto os que se referem a propriedades 

e relações mais secundárias, digamos assim, dos fenômenos de 

interesse científico. g difícil estabelecer, por não existi -

rem critérios bem definidos a respeito, uma linha divisória 

que permita separar os conceitos fundamentais dos outros, mas, 

na Psicologia Social, incluiríamos, certamente, no rol das i

déias básicas, as de atitude, aprendizagem social, percepçao 

de pes~oa, preconceito, s?cialização, estereótipo, motivação 

social, liderança e coesão. Neste plano, a introdução de i

déias inéditas produz graves mudanças, ensejando novas inter

pretações dos fenômenos submetidos ao tratamento científico. 

A linguagem empregada na elaboração de hipóteses e 

teorias científicas comporta termos observacionais e teóricos. 

Não é pacífica a diferenciação entre essas duas categorias 

mas, neste texto, argumentamos a favor de sua separaçao. As

sim como também julgamos importante, do ponto de vista teôri

co, distinguir entre variáveis intervenientes e construções 

lógicas. Com as primeiras aludimos a estados e processos inob 
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serváveis que sao, nao obstante, tomados como reais; no caso 

das últimas, deparamo-nos com termos dotados de sentido, mas 

destituídos de qualquer referência empírica. O papel prescri:, 

to a construções lógicas é estritamente teórico, pois facul -

tam congregar e fornecer significados a variáveis intervenien 

teso No âmbito desta análise pode-se incluir a questão da cl~ 

reza e precisão de expressões e termos inseridos na linguagem 

científica. A completa eliminação da vaguidade pode ser consi 

derada uma meta inatingível mas, no caso de empreendimentos 

filosóficos e científicos, há que evitá-la. O excessivo empr~ 

go de metáforas, incriminadas por G.Bachelard (1970, capo 4 ) 

como obstáculo epistemológico, pode gerar incompreensão ao me~ 

mo tempo em que se dificulta a passagem para um nível de maior 

abstração teórica. Na ciência, por nao se ter em vista - como 

objetivo básico uma fruição estética que possa advir do a-

cesso ào texto, tende-se para um vocabulário mais denotativo, 

preciso e despojado de figuras de linguagem. Não se pode dei

xar de reconhecer que esta questão, a das metáforas, tem sido 

considerada de maneira bastante desigual; por exemplo, F. 

Romero (1891 - 1962), um dos mais conhecidos filósofos argen-

tinos -, adotou um ponto de vista semelhante ao de G. Bachelard 

(F. Romero, 1950, p. 108), ao observar serem consideráveis os 

riscos do emprego de metáforas na Filosofia e I.dS ciências;G. 

- - -Freyre (1968, passim), porem, nao so as aplica como defende a 

sua utilização. Então, como ficamos? Bem, a nossa opçao, como 

já o deixamos declarado, é a favor do uso mais restrito possi 

ve1 de metáforas. Fundamenta-se essa alternativa mais numa in-

tenção teórica - pensando-se em conduzir a pesquisa controla-
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da a limites que ainda nao foram atingidos - do que na prete~ 

são de acentuar uma provável demarcação entre as humanidades 

e as ciências sociais e humanas. De resto, entendemos que a 

procura de uma formulação mais clara e precisa para as nossas 

idéias e expressões resulte não apenas do controle da comuni

dade científica, mas seja, também, a conseqUência de um impe

rativo ético. 

Definições constituem procedimentos usualmente em

pregados na construção conceitual. Trata-se - já o assinala -

mos - de um processo cont!nuo, podendo ocorrer ao longo de uma 

pesquisa científica, de um programa de investigação ou na hi~ 

tória de uma ciência particular. Além das definições reais e 

nominais, concedemos uma especial atenção às operacionaliza -

das. Na realidade, este último tipo de definição não se enco~ 

tra explicita e comumente empregado na Psicologia Social; no 

entanto, o é de uma forma implícita. Há sobejas razões para r~ 

jeitar a idéia de plena objetividade do método das definições 

operacionalizadas; recusá-las, porém, sobretudo nas discipli

nas de precário desenvolvimento teórico, não parece ser pru -

dente. Assim, a operacionalização pode ser considerada uma 

técnica à disposição de pesquisadores que, em situações bem 

definidas, poderão aplic~-la de modo profícuo, no sentido da 

ampliação da clareza do trabalho teórico que intentem condu -

zir. Talvez seja oportuno lembrar que, havendo adotado corno 

ponto de partida a semântica triádica, somos inclinados a ad

mitir que conceitos não são entidades que simplesmente re-
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colhemos ao longo de nossas observações dos fenômenos, por mais 

atentas que elas sejam; de fato, idéias sao geradas por pro -

cessos cognitivos, mas a exata mistura entre o produto denos

sas experiências sensoriais e o da elaboração cognitiva - que 

resulta na construção conceitual - não sabemos precisar. 

Conceitos não-formais envolvem um camp~ami~~a anta 

logica, pois se presume que as correspondentes referências e

xistem. Distinguindo-os dos formais - considerados entes abs

tratos - obtemos duas amplas classes de conceitos. E é exata

mente sobre esta diferenciação - entre conceitos formmsenão

formais - que está assentada a tipologia de conceitos psicos

sociológicos sugerida neste capítulo. Contudo, deve-se consi~ 

nar que qualquer classificação conceitual não representa um 

maior progresso teórico, ainda que contribuições dessa ordem 

possam oferecer condições para que conceitos científicos ve

nham a ser utilizados de maneira sistemática. Vale acrescen -

tar que a admissão da plausibilidade deste último ponto de 

vista é a justificativa para o esforço taxionômico ora empre

endido, cujos resultados aqui se encontram expostos. Há boas 

razoes para a suposição de que na Psicologia Social - disci -

plina de fronteira~ conteúdos e métodos variados e nem sempre 

prçcisos -, seriam bem-vindas iniciativas dirigidas para a a

nálise dos fundamentos conceituais desta área científica, in

cluindo-se as que sejam aplicadas no terreno da classificação 

das entidades conceituais. 
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Neste momento, talvez nao nos devêssemos furtar a 

uma consideração algo especulativa: há sinais de que em nosso 

tempo esteja ocorrendo uma perda de compreensão e sensibilid~ 

de às palavras; a valorização de outros sistemas de linguagem 

- como os baseados em imagens, sons musicais, gestos e movi -

mentos corporais reduz a importância tradicionalmente con-

cedida à palavra ao longo da História Moderna. Na realidade , 

e até certo ponto, recuperamos e modernizamos - no plano civi 

lizacional - a dimensão pictórica da cultura, tão caracterís-

tica da Baixa Idade Média. A situação aqui bosquejada, de pr~ 

cedência especulativa, permite-nos supor, por um lado, que a 

explicação para as dificuldades a que aludimos também deva 

comportar uma análise histórica e sócio-cultural; por outro, 

que seria conveniente tentar recuperar, no processo de forma

çao de pesquisadores, a necessária habilidade para o emprego 

nao apenas escorreito mas, também, claro e preciso da lingua-

gemo 

Uma observação: a mera designação de supostas ca

racterísticas, processos, estados e relações do objeto de in

teresse científico, não constitui uma explicação científica ; 

é uma iniciativa que deve ser necessariamente tomada, mas -e, 

apenas, o exórdio de qualquer proj eto intelectual de maior pr~ 

fundidade. As ciências são orientadas para a construção de 

teorias; sabendo-se, porém, que estas repousam sobre concei -

tos, tem-se a concluir que a produção de idéias deve resultar 

de um processo cuidadoso, não devendo ser negligenciada. Isto 

nos faz sugerir que na Psicologia Social, assim como em ou-
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tras disciplinas - psicológicas ou nao - caracterizadas por 

algum grau de imaturidade científica, devam ser incrementados 

maiores esforços no plano da constituição dos conceitos bási-

coso Assim dispostas as coisas, permitimo-nos a mais uma ob -

servaçao: se por um lado a elaboração de teorias só é possí -

vel desde que se disponha de uma matriz conceitual, por outro, 

a validade lógica e empírica das primeiras depende dos atrib~ 

tos dos últimos. Em síntese: convém fomentar iniciativas que 

nos possam propiciar a maior clareza conceitual possível,pois 

disso dependemos para dar um prosseguimento conseqUente 
, 
as 

tentativas que fazemos visando um assenhoreamento intelectual 

da realidade. g claro que se pode supor tais projetos situados 

acima de nossas possibilidades concretas de realização, mas 

não custa nada tentar. Dirijamo-nos, agora, para a análise das 

teorias psicossociológicas. 



169 

5. TEORIAS EM PSICOLOGIA SOCIAL 

O produto mais desejado em qualquer disciplina ci

entífica é a teoria. Não ê, entretanto, algo que se atinja r~ 

pidamente; na realidade, teorias constituem um resultado tar

dio na história das ciências. Na da Psicologia Social, por e

xemplo, isto se deu recentemente, datando do princípio deste 

século a transição do período das ~~mpte~ e ~obenan~ doutn~ 

na~, como as denominou G.W.A11port (1968), para o das teorias 

mais formalizadas. O desenvolvimento das ciências empíricas 

também não ocorre uniformemente: algumas - as naturais - exi

bem um progresso muito considerável, distinguindo-se nitida -

mente, se colocadas ao lado das sociais e humanas. Esta des

proporcionalidade teórica pode ser vista eana1isada sob angu

los diferentes, mas importa lembrar que, de um modo geral, há 

etapas evolutivas, de passagem obrigatória, no processo de 

preenchimento do ideal científico. Ilustrando: o período prê

científico da Psicologia Social descrito por G.W.A11port (op. 

cit.) é o primeiro momento da história desta disciplina psic~ 

lógica, correspondendo, segundo R. B1anche (1975), à etapa da 

constituição de conceitos genéricos, o que ocorre no princí -

pio mesmo da formação de qualquer ciência; a esta, seguir-se

iam, ainda de acordo com R. B1anche, a da procura de conexões 

causais e a da produção de teorias matematizadas. Diante des

te esquema evolutivo, entendendo-o como aplicável, pode-se i~ 

serir a Psicologia Social contemporânea na etapa intermediá -
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ria, especialmente em virtude de suas limitações no campo da 

teorização. 

Teorias científicas permitem uma interpretação ra-

- -cional do mundo. No entanto, nao sao peças que resultem de des 

cobertas, mas sim da criação intelectual. Como entidades abs

tratas que são, alojam-se no mundo 3 de K.R.Popper (K.R~opper 

e J.C.Eccles, 1977, capo P2), cuja apresentação realizamos na 

primeira unidade do capítulo anterior. Sob este prisma, o dos 

três mundos de K.R.Popper, teorias sao consideradas elementos 

mediante os quais tentamos avançar na linha da descrição e e~ 

plicação da realidade; o conjunto desta, ~ o mundo 1. Ã gui~a 

de lembrança, observe-se que o mundo 2 ~ constituído por pro

cessos cognitivos. Quanto ã validade epistemológica do conhe-

cimento científico, apressamo-nos a declarar que o que se pr~ 

cura ~ mais um saber que não venha a ser objetado por dúvidas 

graves do que teorias deflnitivas. Na verdade, ao que tudo in 

dica, as da última espécie são inalcançáveis. At~ mesmo por

que - como argumentamos no terceiro capítulo - não há conhecl 

mento sem pressupostos, fato que nos faz pender para a conclu 

sao de que, enquanto humanos, somos limitados e agimos em fun 

çao de hipóteses por cuja elaboração somos nós mesmos os res

ponsáveis. 

As ciências propiciam um poder de controle sobre a 

realidade, mas talvez devêssemos ser mais cautelosos na análi 

se desta questão. g conhecida a relação entreoilumi»i~mo - t~ 

mando este termo na acepçao a ele conferida por M. Horkheimer 
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e T.W. Adorno (1970, p. 15) -, ou seja, num sentido mais am

plo, no do permanente progresso da razão na tarefa a que se 

impos de desvendar a trama do mundo, e as ciências. Não custa 

muito - esta é a advertência -, resvalar, no trato deste as

sunto, numa interpretação mais simplificada, aparentemente a

poiada-na História Social, que minimiza o ideal teórico e a

centua a importância de interesses sociais na construção das 

ciências. A exata dosagem destas influências - a do esforço em 

prol da objetividade e a da insistência na concretização de 

objetivos ideológicos -, não sabemos avaliar. são tantas e tão 

variadas as contribuições científicas, distribuídas por épo -

cas e sociedades muito distantes umas das outras, que nao pa

rece ser exeqüível obter generalizações conclusivas a respei

to da questão. O fato é que a máxima generalização que nos 

permitimos aceitar é a de que o conjunto das ciências vem re

presentando, até hoje, o triunfo da ~e~ula~~zação e o recuo 

do misticismo e da superstição. 

Este capítulo, assim como os anteriores, foi divi

dido em cinco unidades. Em cada uma delas, encontram-se anali 

sados diferentes aspectos do processo de teorização na Psico

logia Social. São as seguintes as partes deste capítulo: teo

rias e modelos, teorias psicossociológicas e objetivos cienti 

ficos, desenvolvimento de teorias na Psicologia Social, micr~ 

teorização na Psicologia Social e mais uma, a última, dedica

da às conclusões. 
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5.1 TEORIAS E MODELOS 

~ difícil definir teoria científica: nao se pode 

simplesmente dizer que seja isto ou aquilo; mas desde já pod~ 

mos afirmar que conceitos isolados, ainda que centrais, ouse~ 

tenças particulares, ou seja, desvinculadas de quaisquer re1~ 

ções lógicas com outras, não constituem teorias científicas. 

Ao contrário, é bastante generalizada a idéia - com aqual éo~ 

cordamos - de que uma teoria científica seja um conglomerado 

de sentenças, variadas em seu grau de abstração e logicamente 

relacionadas entre si, sendo as mais vizinhas aos fenômenos 

deduzidas de outras, menos próximas a fatos empíricos. Esta é 

a noção mais geral. Naturalmente, na Filosofia da Ciência con 

temporânea, a análise desta questão vem recebendo um tratamen 

to muito pormenorizado ,pois que teorias científicas são consi

deradas, segundo P.Achinstein (1968, p. 121), um dos princi -

pais tópicos de investigação naquele domínio filosófico. No en 

tanto, a nós e neste lugar, importa sobretudo considerar i

déias básicas a respeito do significado da ~xpressao 'teoria 

científica'. De início, poderemos destacar dois grupos de ca

racterísticas ie teorias científicas: as int~Zn~eQ~, forma -

das principalmente por regras lógicas, e as ext~Zn~eQ~, est~ 

belecidas por técnicas e métodos mediante os quais atribuímos 

um sentido empírico a termos e a sentenças da teoria que ve

nha a ser posta em pauta. Trata-se de uma outra linguagem 

mais clara, talvez - para dizer que teorias científicas sao 
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dotadas de duas dimensões: a ~~ntãt~ea e a ~emânt~ea. A pri -

meira refere-se ã estrutura lógica e a segunda, por sua vez, 

ao grau de correspondência de sentenças, da teoria em avalia

ção, a acontecimentos da realidade objetiva. g tecnicamente g 
til aplicar esta diferenciação, examinada e sugerida por di

versos autores, sendo P. Suppes (1975, p. 111-123) um dos que 

a esclarece de maneira convincente. 

o confronto de teorias científicas, umas com as 

outras, possibilita identificar diferenças e atributos que in 

cidem de maneira variável sobre tais construções de lingua 

gemo Uma dessas diferenças - e importante -, a exigir uma me~ 

ção especial, é a do número de termos teóricos relativos a 

variáveis intervenientes e construções lógicas nelas intro

duzidos. Sob este aspecto, poderemos distribuir teorias cien

tíficas ao longo de uma l~nha de continuidade que principia 

com as mais despojadas de termos teóricos e termina, na outra 

extremidade, com as que comportam suposições concernentes a 

estados e processos inobserváveis. M.Bunge (1974, p. 67 e 68) 

sugere designações para essas duas possibilidades teóricas, ~ 

pistemologicamente afastadas entre si: 'teorias fenomenológi

cas', para as que repelem termos teóricos, e 'teorias repre -

sentacionais', para as outras. Aqui, diante destas duas alter 

nativas, podemos ponderar se teorias científicas mais econômi 

cas, adstritas aos dados da experiência sensorial, em que pe

se a sua serventia prática, nao sugerem um nível explicativo 

inferior ao das teorias representacionais. No fundo e na rea

lidade, estamos considerando agora o dilema básico com o qual 
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especialistas, em seus empreendimentos teóricos, têm que se 

haver: restringir o esforço intelectual de tal modo que a teo 

ria que dele resulte, por ter sido elaborada sobre termos ob

serváveis seja empiricamente defensável ou - o que constitui 

um risco, embora calculado -, conjeturar, supondo a existên -

cia de inobserváveis e acolhendo construções lógicas. M.Bunge 

(op.cit. p.68), em relação a este problema é bem enfático:não 

manifesta muito apreço por teorias fenomenológicas, pois su

poe que sejam mais um obstáculo ao progresso científico do que 

uma contribuição que nos faça entender melhor os fenômenos a

lojados no segmento da realidade pelo qual nos interessamos. 

Nós também preferimos a aventura intelectual das teorias re

presentacionais mas, coerentes com o p~inclpio da p~oti6e~a -

~ão teõ~ica, admitimos que deva haver lugar para as outras 

Convém entretanto acrescentar o seguinte: a produção de teo -

rias científicas - qualqu~r que venha a ser sua modalidade, f~ 

nomenológica ou não - deve ser acompanhada e controlada por 

regras que permitam sucessivas avaliações de suas proprieda -

des sintáticas e semânticas. Em se tratando das representaci~ 

nais, cuidados particulares devem ser tomadas quanto às co~~~ 

ta~õe~ epi~têmica~, assim nomeadas por F.S.C.Northrop (1948 

p. 118) as relações entre supostos processos e estados inob -

serváveis da realidade e os fenômenos sujeitos à observação di 

reta. Já fizemos uma apresentação deste conceito de F.S.C. 

Northrop na segunda unidade do capítulo anterior. 

As considerações precedentes guardam alguma re1a -

çao com a Psicologia Social cuntemporânea? Sim, desde que es 
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ta seja interpretada como disciplina científica. Mais: é até 

mesmo indispensável caminhar no sentido da elaboração teóri

ca, pois sendo função de teorias científicas explicar cone -

xões entre fenômenos aparentemente desunidos e dar sentido 

às informações empiricamente coletadas, elas são muito requ~ 

ridas no atual estágio de desenvolvimento da Psicologia So

cial, marcado por um volume nada ne~igenciável de achados e~ 

píricos - mas dispersos. g um argumento bastante plausível, 

este que acabamos de expor, mas há que considerar a existên

cia de outros, divergentes. O de D.Finkelman (1978), por e

xemplo, é um deles. Segundo este autor, a Psicologia nao a

tende de modo satisfatório aos critérios da ciência natural, 

constituindo um grave equívoco o entendimento de que sejam 

cientificamente adequadas as condutas de pesquisa empregadas 

por psicólogos, bem como as informações por elas ensejadas . 

Parece-nos que desacordos teóricos como os que acabamos de 

ver, que supomos compreensíveis e explicaveis, decorrem da 

presença de interpretações ontologicamente diversas do Home~ 

Cabe aludir ao fato de que este assunto foi analisado logo 

atrás, no terceiro capítulo. 

Dada a orientação a que nos filiamos na realiza -

çao deste texto, não nos ocuparemos com a dnalise de caract~ 

rísticas específicas desta ou daquela teoria da PsicologiaS~ 

cial, mas sim com os aspectos epistemológicos da teorização 

em marcha nesta área científica. A rigor - adotando a dife -

renciação metodológica utilizada por W.StegmUller (1976, p. 

6 e 7) - , procuraremos nos instalar no ~egundo nZvel de ~a-
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e~o»al~dade, isto é: consideraremos as teorias psicossociol~ 

gicas como objeto de pesquisa, com o objetivo de explicar a 

sua natureza. 

b) Ve modelo~ a teo~~a~ 

Verificam-se, amiúde, declarações e referências, 

escritas e orais, relativamente aos modelo~ em Psicologia S~ 

cial. Contudo, a uma consideração mais atenta e acurada nao 

pode escapar a conclusão de que o significado da palavra 'mo 

delo' nem sempre se encontra claramente estabelecido.. Uma das 

conseqUências é a de que ficam autorizados - ouvintes e lei

tores - a lançar mão de diversas interpretações. Sendo assim, 

prejudica-se o desenvolvimento científico pois, como se sabe, 

este alimenta-se da clareza. Impõe-se, portanto, a pergunta: 

o que designamos com o termo 'modelo'? Trata-se de um assun

to bastante controvertido, até mesmo porque o significado de~ 

ta palavra depende da disciplina científica que se tome como 

referência. Nas ciências empíricas, porém, é lícito entender 

que modelos sejam representações gerais do fenômeno a ser es 

tudado; é o caso, para ilustrar, dos e~quem~ e~be~»êt~eo~ e 

dos d~ag~am~, emprE~ados nas ciências sociais e humanas. Ve

se, por ai, que deve existir uma certa variedade de modelos. 

Diversos autores tomaram a tarefa a si de discriminá-los. C. 

H.Coombs, et.al. (1970, capo 4), por exemplo, no conhecido 

texto de introdução ã Psicologia Matemática, analisaram três 

tipos de modelos não. numéricos: a teo~~a do~ g~a6o~, a teo -
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~ia do~ eo~ju~to~ de J.D.Gergonne e a ~imu{ação po~ eomputa

do~e~. Agora, um estudo mais amplo e forrado de erudição fi

cou por conta de H.Stachowiak (1973, particularmente no se

gundo capítulo). 

Há uma outra questão relativa aos modelos: o 

sua utilização na pesquisa científica. Não se constata, 

tre filósofos e especialistas, um completo acordo quanto 

da 

en-
~ 

a 

necessidade e conveniência da aplicação de modelos nas ciên

cias empíricas. Quais são as principais posições a respeito 

deste problema? Há, segundo M.Hesse (1970, p. 7-56) - a quem 

seguiremos neste particular duas perspectivas básicas re-

lativas ao emprego de modelos: a dos que, como foi o caso de 

P.M.M.Duhem (1861-1916), não vêem nos modelos nenhuma outra 

vantagem senão a de tornar-nos mais acessível o objeto a pe~ 

quisar; um benefício mais psicológico, portanto. A segunda 

alternativa é a dos que concordam com a posição assumida por 

N.R.Campbell (1880-1949). Para este físico inglês, haveria 

a possibilidade de encontrarmos, em modelos não arbitrários, 

quer dizer, naqueles que guardam uma grande analogia com o 

objeto, conseqUências para o desenvolvimento teórico. Como 

assim? g que em se tratando de modelos não arbitrários as 0-

peraçoes dedutivas que neles sejam operadas são aplicáveis 

às teorias que se intenta construir. Reiterando: sendo ade -

quada a relação analógica - entre o modelo e o objeto -, so

bretudo em termos funcionais, poder-se-á admitir, considera~ 

do tal similitude, que o argumento dedutivo que se origine 

do estudo do modelo seja replicável no plano teórico. Voltan 
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do agora nossa atenção para a Psicologia, especialmente, pa-

ra a sua vertente social, pode-se declarar que nesta 

nao encontramos situações de pesquisa que se igualem às 

~ 

area 

que 

sao conduzidas em ciências teoricamente mais avançadas; des-

ta maneira, modelos psicossociológicos preenchem, na realid~ 

de, apenas uma função psicológica, fornecendo ao objeto uma 

dimensão que o torna mais acessível ao nosso entendimento. 

A esta altura devemos estar considerando a prese~ 

ça de três componentes no processo de construção teórica: o 

objeto, o modelo e a teoria. A propósito deste assunto, M. 

Bunge (1974, capo 1, 2 e 3) encontrou designações bem especi 

ficas para estes elementos: objeto-ne~l, objeto-modelo e mo

delo-teônico. No entanto, mais importantes do que os nomes 

que utilizamos para referir tais componentes, sao os víncu -

los epistemológicos que os ligam entre si. Modelos e teorias 

sao representações intelectuais do fenômeno ou do conjunto de 

fatos submetidos às nossas tentativas de descrevê-las e ex 

plicá-los. Neste sentido, modelos e teorias resultam de pro-

cessos cognitivos humanos, constituindo, diga-se de passagem, 

um tema dos mais importantes na atual P~icologi~ d~ Ciênci~. 

De outro lado, modelos e teorias podem manter, uns em rela -

çao às outras, vínculos bem variados. M.Bunge (op. cit., e 

nos mesmos capítulos), detendo-se mais na análise das rela -

ções entre o objeto-modelo e o modelo-teórico, admite que o 

último absorva ou encerre o primeiro, ou seja: que o modelo-

teórico ou teoria, provenha de uma formalização, de-

sejavelmente de tipo matemático, de propriedades que vão sen 
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do identificadas no objeto-modelo. A validade semântica do 

modelo-teórico é uma tarefa que se impõe posteriormente -a 

elaboração da teoria, e ela demanda a aplicação de métodos de 

pesquisa. Esta linha de conduta científica descrita por M. 

Bunge é, certamente, aplicável às ciências naturais, mas nao 

é a que se verifica em todos os casos de teorização nas ciên 

cias sociais e humanas. Na Psicologia Social, que é a -area 

com a qual nos ocupamos neste texto há, naturalmente, situa

ções que se aproximam das descritas por M.Bunge ; é o caso, 

por exemplo, da tentativa de generalização da teo~ia de equ~ 

lZb~io de F.Heider, realizada por D. Cartwrigt e F.Harary 

(1969), que se valeram da teoria dos grafos. Entretanto, -e 

de se convir que tal situação não é generalizável para a Psi 

cologia Social. Há muitos outros casos somando, talvez, o 

maior número de contribuições teóricas a esta área da Psico

logia - que se resumem a hipóteses isoladas. De qualquer fo! 

ma, representações esquemáticas ou modelos de objeto a estu-

dar apresentam-se nas primeiras etapas de nossos investimen-

tos científicos. A teoria, por sua vez à vista dos costu -

mes observados nas ciências contemporâneas - é o que por der 

radeiro ambicionamos alcançar. 

A questão aqui discutida - a dos mode' os - faz sen 

tido aos psicólogos sociais que perfilham uma orientação no

motética; pouco ou nenhum interesse despertará naqueles que 

se inclinam por um ativo engajamento social, que se justifi

ca mais pelos ganhos políticos, econômicos e sociais do que 

pela obtenção de teorias científicas. 
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c) Teonia e nealidade 

A análise mais completa da questão das teorias e 

modelos comporta algum exame das relações entre teorias e ob 

jetos; os últimos supostamente explicados pelas primeiras. 

Não será ocioso lembrar que atividades científicas tendem a 

ser dirigidas de modo que venham a ser obtidos modelos teóri 

cos capazes de proporcionar melhores resultados em termos de 

descrição, explicação e precisão de fenômenos situados no 

plano da investigação científica contemporânea. Esta é, fri

sando bem, a perspectiva mais geral; mas a partir do momen

to em que se deseja sondar esta questão em profundidade, im

poe-se um acentuado esforço analítico. Esta tarefa já foi i~ 

tentada por diversos autores; K.R.Popper conta-se entre eles. 

Num texto muito conhecido, K.P.Popper (1980, capo 

3) apresenta e discute três posições básicas relativas ã na

tureza das teorias científicas, ao mesmo tempo em que expoe 

o seu ponto de vista a respeito dos limites do conhecimento 

humano. Trata-se do e~~enciali~mo, do in~tnumentali~mo e da 

perspectiva adotada por K.R.Popper: a das conjetuna~ e neôu

ta~õe~. De fato, ao que podemos saber, sao essas as tendên -

cias gerais manifestadas por filósofos e cientistas - enqua~ 

to estes forem movidos por interesses filosóficos -, na ava

liação da natureza de teorias científicas. Das três alterna

tivas já destacadas, a que oferece maiores obstáculos no pl~ 

no da justificação é a do essencialismo, pois os que a ado -
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tam supoem, ou melhor, admitem, a possibilidade de obtenção 

de teorias que expliquem a realidade de maneira definitiva e 

para além de suas aparências. A do instrumentalismo, por seu 

turno, apóia-se - pragmaticamente - no conjunto de regras d~ 

dutivas aplicadas ao desdobramento lógico de teorias cientí

ficas. Assim, abandona-se, por um lado, a questão ontológica 

do vínculo entre a teoria e a realidade e, por outro, sub 

traem-se, como K.R.Popper (op. cit., p. 141) o acentuou, os 

procedimentos inferenciais ã ne6uta~ão. A posição d~ste au-

tor, evidentemente correlacionada com suas crenças liberais, 

nas ciências.e na sociedade, não conduz ã negação da possibl 

lidade de um conhecimento verdadeiro, mas sem dúvida leva 

consideração de que ela é mais um desiderato do que uma tri-

lha aberta em direção a um objetivo que se possa descortinar 

com nitidez. Deixando de lado quaisquer figuras de linguagem: 

a conclusão de K.R.Popper é a de que não sabemos dizer se es 

ta ou aquela teoria é verdadeira, mas podemos verificar se 

é falsa. 

À argumentação de K.R.Popper, que aceitamos, a-

crescentaríamos os nossos argumentos concernentes aos press~ 

postos da Psicologia Social, que cremos aplicáveis ao conju~ 

to das ciências empíricas. Claro está que levamos _m conta 

os limites teóricos da Psicologia Social contemporânea, mas 

o aspecto básico da perspectiva delineada no terceiro capít~ 

lo deste textq não é este, mas sim o de que a edificação te§ 

rica de tipo científico depende de umas tantas suposições pr~ 

vias, especialmente de ordem ontológica, epistemológica, 1ô-
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gica e axio1ógica, sendo que tais presunçoes até o momen 

to - nao podem abandonar o seu posto epistemológico: nao pas

sam de assertivas que apenas podemos acolher como aceitáveis. 

Enfim, o que está ao nosso alcance realizar, nas ciências 

sio iniciativas teóricas e metodológicas, submetidas a re

gras - em princípio confiáveis, até mesmo por falta de outras 

de melhor qualidade - com as quais encetamos e conduzimos a

diante as nossas jornadas prospectivas. 

Por mais melancólico que seja, tudo indica que odes 

tino de qualquer teoria científica é o de ser deixada para 

trás, superada por outras mais aptas a absorver os choques pr~ 

duzidos por contra-exemplos e teorias rivais. O seu mérito e 

o de contribuir para dar lugar a novas, melhores do que elas. 

Cabe contudo acrescentar que mesmo sob esta ótica, liberando

nos da crença de que aos cientistas caiba o monopólio da ver

dade, nao somos obrigados a admitir um relativismo epistemo1~ 

gico. E o que mais? Bem, há a observar, num certo sentido,uma 

dimensio estóica no comportamento de cientistas; sabem que 

suas contribuições serão superadas e talvez esquecidas, mas 

ainda assim conseguem reunir condições motivacionais que lhes 

permitem dar continuidade aos seus esforços. A partir deste 

ponto vamos dirigir a nossa atenção para o problema da racio

nalidade e da objetividade c·entífica. De certa maneira é um 

prolongamento do problema tratado nesta seção. 
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Tem-se muito cuidado, hoje em dia, quando o tema a 

tratar é o da racionalidade. Sabe-se que é um assunto canden

te, e o vem sendo ao longo deste século, que assistiu à irruE 

çao de movimentos irracionalistas. Não se pode ignorar que há 

uma considerável oposição, nutrida por desastrosos aconteci -

mentos históricos, a este conceito - o de razão -, tão cen

tral no pensamento filosófico do Ocidente. Do ângulo de obser 

vaçao da História, o que se verifica é que a desconfiançaqu~ 

to ao sentido ético de aplicações da racionalidade, ou mais 

do que isto, a descrença em relação à competência intelectual 

do Homem, são mais freqUentes em sociedades que atravessam a

margos períodos de decadência; em épocas de fastígio social e 

cultural, cultiva-se mais o otimismo, a esperança e a crença 

no futuro. Mas, se não há dúvida de que a razão é atualmente 

criticada, também é inegável que ela encontra quem acorra em 

sua defesa. E mais: é tão variada a procedência filosófica dos 

que a assediam quanto a dos que propugnam por sua manutenção. 

Para verificá-lo não carecemos ir muito longe: basta examinar 

os textos de E.Nagel (1966, capo 15), um autor dos mais ex

pressivos do P04itivi4mO L5gico, e de K.Jaspers (1977), inse

rido n<~ Filo406i~ da Exi4tência; ambos defendem a razão.Con 

tudo, é necessário ressaltar que o Racionali4mo C~tico é a 

expressão mais importante e visível das perspectivas raciona

listas contemporâneas. g a posição de R.K.Popper, mas, também, 

a de W.W.Bartley, J.Agassi, H.Albert e K.Lenk. Entre psicólo

gos alemães, dos que trafegam nesta direção, T.Herrmannn é o 
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mais conhecido. Associa-se a esta posição a idéia da 6alibili 

dade da razão (H.Albert, 1982, p.l-S), quer dizer, a crença 

de que os processos racionais podem fracassar, embora se admi 

ta que sendo utilizados de maneira simultaneamente arrojada e 

crítica, abram caminho, ensejando possíveis soluções para pr~ 

blemas teóricos e práticos. 

A racionalidade pode ser discutida sob diversos â~ 

gulos: do epistemológico - da origem do conhecimento, portan

to - ao da Filosofia Social. Neste sentido, o parágrafo acima 

contém diversas idéias e sugestões, algumas virtuais, que po

deriam ser consideradas numa análise mais abrangente do pro -

blema aqui descortinado. Contudo, em que pese a sua relevân -

cia, não são estas as questões que desejamos abordar neste m~ 

mento. Tendo examinado o conceito de teoria científica, inte

ressar-nos-á considerar a dimensão racional desta construção 

simbólica. A pergunta é a seguinte: em que repousa a raciona

lidade de teorias científicas? Uma resposta mais geral seria 

a de que teorias - não importando, neste caso, a sua magnitu

de -, sao engendradas por processos cognitivos, expressando -

se sempre através de uma linguagem, podendo ser esta consti -

tuída por signos naturais, os que utilizamos cotidianamente, 

ou resultante de uma elaboração artificial. Há, para a pergu~ 

ta que formulamos, respostas mais detalhadas. A de M. Bunge 

(1972a,p.17 e 18) é uma destas. Para este autor, o conhecimen 

to científico é racional desde que preencha os seguintes re

quisitos: ser constituído por conceitos, sentenças e argumen

tos; estar fundamentado em regras dedutivas; e finalmente, ter 
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suas idéias organizadas sistematicamente. As duas respostas 

são aceitáveis, embora não permitam uma dema4ea~ão exata do 

limite que separa o conhecimento científico de outras formas 

de saber, como o filosófico ou o das Humanidades. Talvez con 

viesse acrescentar às opiniões já emitidas a de que a pesqui 

sa científica é uma tentativa de combinar harmonicamente con 

ceitos, métodos e técnicas estatísticas; é um processo con -

tro1ado, cujos produtos - as teorias -, devem ficar permane~ 

temente submetidos à crítica. 

o argumento da racionalidade científica, tal como 

o formulamos e aceitamos -, aplica-se à Psicologia Social, 

ainda que esta disciplina não contenha teorias mais amplas. A 

rigor, o fato de que por aqui haja um número maior de hipót~ 

ses isoladas e microteorias do que de teorias mais abrangen

tes, nao nos autoriza a d~c1arar que o conjunto das informa

çoes psicossociológicas seja destituído de racionalidade. Nos 

termos em que interpretamos este conceito, é plenamente acei 

tável a extensão desta idéia ao domínio da Psicologia Social. 

A propósito do problema das limitações teóricas verificadas 

nesta área, há alguns autores, como E.E.Sampson (1978), que 

adotam uma posição aparentemente paradoxal: entendem que o 

futuro da Psicologia Social deva ser mesmo o da produção de 

teorias particularizadas, concretas e situadas. A pretensão 

de obter - ainda E.E.Sampson - um conhecimento abstrato e u

niversal, a par de inaplicável ã temática desta área cientí

fica, é uma idéia - a ser rejeitada -, produzida numa cultu

ra que valoriza o individualismo, a dominação, a ordem e a 
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racionalidade. Nós discordamos deste ponto de vista, pois en

tendemos que posições como a de E.E.Sampson favoreçam a idéia 

de que as ciências sejam ideologicamente comprometidas; isto 

pode ocorrer, mas não há nenhuma prova - ainda - que permita 

a generalização da afirmativa de que todo e qualquer conheci

mento seja de natureza ideológica. 

Ao problema ora focalizado apresentam-se duas al

ternativas básicas: ou bem nós interpretamos o mundo como re

sultado de um projeto racional ou nós assim o entendemos por-

que somos racionais e, neste caso, advém de nós a ordem que 

a ele atribuímos. Em outras palavras, a oposição é a seguin -

te: ou mantemos uma correspondência entre as nossas estrutu -

ras e processos racionais com a lógica da realidade ou -nos 

simplesmente a analisamos a partir de nossas possibilidades , 

ou seja, antropocentricamente. Finalizando, cabe dizer que a 

perspectiva por nós adotada é mais kantiana: conceitos, sen -

tenças e teorias científicas não nos foram doadas pela reali

dade; são instrumentos intelectuais que produzimos com o pro

pósito de com eles tentar uma ordenação dos fenômenos que se 

nos oferecem ã observação. Deve ser desnecessário frisar que 

na discussão que aqui se encerra mantivemos ao alcance de nos 

sa consciência o problema dos press_tpostos ontológicos da Psi 

cclogia, convindo ainda observar que a solução por nós perfi

lhada - tentativamente - é a nomotética. 
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5.2 TEORIAS PSICOSSOCIOL6GICAS E OBJETIVOS CIENTrFICOS 

a) Objetivo~ t~adicionai~ 

A justificativa mais geral da pesquisa científica 

-e a de que com ela tentamos ampliar o nosso conhecimento so-

bre a realidade, incluindo a nós mesmos, a fim de nela inter 

vir em nosso proveito. Já sabemos que esta questão foi e -e 

muito disputada. Basta uma leitura atenta da frase anterior 

para que se chegue a indagação tão críticas quanto pertinen-

teso Por exemplo, o que significa "em nosso proveito"? Ou es 

ta outra, mais radical ainda: de onde procede o nosso empe

nho em conhecer? Em relação a esta última, seria cabível a 

declaração de Aristóteles (Metafísica, Livro I, logo na pri-

meira linha) de que todo Homem, por natureza, deseja conhe -

cer? Ou será que a propósito desta mesma pergunta assistiria 

razao a A.Maslov (1974) ao argumentar que necessidades de c~ 

nhecimento podem ser condicionadas pelo medo e pela coragem? 

g fácil constatar: estamos diante de problemas para os quais 

não dispomos de soluções prontas e definitivas. Entretanto , 

nesta oportunidade não nos mobiliza a intenção de analisar 

questões desta ordem. Pretendemos tão somente considerar os 

objetivos científicos tradicionais; e aplicando-nos neste se~ 

tido, examin~emos a de~e~i~ão, a expliea~ão e a p~evi~ão. Es-

tes objetivos apresentam-se interligados, sobretudo os dois 

últimos que, em ciências nomoteticamente orientadas, só arti 

ficialmente poderão ser separados. Na seção subseqUente tra

taremos do eont~ole e da modi6iea~ão que, sendo considerados 
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mais propósitos da prática profissional do que da pesquisa bá 

sica, merecem um tratamento ã parte. 

~ razoável admitir que a de~c~ição do que se dese-

ja investigar preceda ou deva ser, no máximo, uma tarefa con-

comitante a da explicação. E o que vem a ser uma descrição?B~ 

sicamente, trata-se de uma busca de depoimentos ou narrativas 

que traduzam - simbolicamente - as nossas impressões e repre

sentações do objeto em estudo. Há que acrescentar a esta as

sertiva, e desde logo, mais duas observações: a primeira é a 

de que a pesquisa científica só é factível quando os fenôme -

nos a esclarecer nos forem acessíveis em termos de linguagem; 

a segunda refere o fato de que os dados da observação - esta 

sendo, teoricamente, o alicerce da descrição -, misturam-se i 

nextricavelmente com os elaborados por processos cognitivos . 

Na verdade, sob este prisma, exibe-se uma outra face do com -

plexo problema da objetividade científica. Mas, voltando 
~ 

a 

idéia inicial, pode-se indagar: como poderemos orientar o es-

forço descritivo? Há, segundo K.A.Schneewind (1977, p.16-l7), 

dois procedimentos básicos: conduzir a descrição de modo a 

ci~~i6ica~ os resultados de nossas observações ou, o que se

ria mais produtivo, efetuar descrições a partir de determina

dos problemas técnicos ou científicos. A primeira alternativa 

corresponde a descrições não subordinadas a fins teóricos bem 

definidos; a última, no entanto, está mais próxima de ativid~ 

des usualmente desenvolvidas nas ciências empíricas. Pode ta~ 

bém suceder que descrições da primeira espécie, desprevenidas, 



189 

por assim dizer, antecedem às que dirigimos em função de pro-

blemas que pretendemos selecionar. 

Se a descrição é mais freqUente em estágios preli

minares no desenvolvimento de disciplinas científicas, a ex

plieação já é indício de alguma maturidade teórica. Distin 

gue-se a explicação de condutas descritivas por um aspecto 

essencial: é que ao elaborarmos explicações visamos esclare -

cer relações causais que presumimos incidir sobre a realidade, 

acarretando nela uma mudança. Desta idéia transita-se facil -

mente para o entendimento de que sentenç~explicativas coadu

nam-se com interpretações dinâmicas do mundo e das coisas que 

este comporta. Passemos, agora, para um outro aspecto do pro-

blema: o da diferença que existe entre a necessidade lógica 

e a relação causal. A primeira impõe-se a partir de regras que 

aplicamos na construção d~ argumentos e a segunda é atinente 

à realidade objetiva, que não precisa estar de acordo com hi

póteses e teorias que fabricamos; e é até por este motivo que 

se evita empregar a expressa0 'relação causal', sendo comumen 

te substituída pela expressa0 'relação nômica'. De outro lado, 

verificamos a existência de modalidades diversas de explica -

ção. E.Nagel (1968, p.3l-36), em seu conhecido livro sobre a 

estrutura das ciências, destacou e analisou quatro formas dis 

tintas de explicação: as dedutivas, as probabilísticas as te

leológicas e as genéticas. Destas, as mais empregadas nas ci-

ências sociais e humanas são as probabilísticas. E~te fato -e 

de se compreender, pois a presença simultânea de diversos fa

tores, instalados em diferentes planos ontológicos, apresen -
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tando-se como antecedentes de fenômenos psicológicos, psicoss~ 

ciais, culturais e históricos, torna impraticável a tarefa de 

discriminá-los e avaliar, com precisão, a responsabilidade de 

cada qual nas ocorrências cuja estrutura e dinâmica pretende

mos conhecer. Além disso, o que acabamos de formular permite

nos conclui r que expli cações probabi lís ti cas são aproximações 

mais grosseiras da realidade do que as de tipo dedutivo; po

rém, são explicações perfeitamente harmonizáveis tanto com a 

perspectiva nomotética quanto com a idiográfica. 

Um outro problema mui to discutido é o da possível 

substituição de explicações nômicas pelas que se fundamentam 

em ~azoe~. Estas, vinculadas ao pressuposto de que seres huma 

nas não só podem mas efetivamente planejam suas condutas em 

função de propósitos que desejam ver concretizados, encontram 

seu derradeiro lastro filosófico na concepçao da liberdade 

humana. Tal perspectiva encontra-se absorvida na PsicologiaS~ 

cial contemporânea, notadamente na Etogen~a de R.Harré e P.F. 

Secord ()976), que apresentamos atrás, no segundo capítulo.Na 

verdade trata-se de uma orientação incipiente, mas há quem 

cOlID W. A. Wallace C19 74, p. 32 2} - a avalie posi ti vamen te, enten 

dendo se tratar de uma alternativa de explicações do comport~ 

mento social humano cuja potencialidade teórica ainda está p~ 

ra ser melhor explorada e avaliada. Para sermos mais exatos 

teríamos que lembrar que na Etogen~a também estão previstas 

explicações genéticas: formas atuais de interação social pod~ 

riam ser esclarecidas se dispuséssemos do conhecimento relat! 

vo às etapas anteriores do processo interativo que se tem em 
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passagem 

A diferença básica entre sentenças du argumentos e~ 

plicativos e preditivos reside no tempo de sua aplicação: ex

plicações situam-se no presente ao passo que previsões sao en 

dereçadas ao futuro. Permanece, contudo, a estrutura lógica 

desses argumentos, estabilizada que é pela idéia da existên -

cia de possíveis conexões nômicas; entre, como se diz na Psi

cologia, variáveis independentes e dependentes. Essas variá -

veis encontram-se submetidas ao reconhecimento e avaliação de 

pesquisadores quando se trata de explicações; no caso da pre-

visão, presume-se que tendo sido identificadas as re lações 

entre fatores antecedentes e conseqUentes, estejamos capacit~ 

dos a nos antecipar cognitivamente, conjeturando a respeito 

de manifestações de conduta que seriam eliciadas ou emitidas 

sob tais ou quais condições estimuladores. Está-se reiterando, 

mas tornaremos o argumento aqui exposto mais claro ao lembrar 

mos que, assim como nas explicações, também nas previsões há 

a presunção de vínculos nômicos dotados de algum grau de inv~ 

riância. Chegando ao final de nossa reflexão cabe observar que 

o problema da previsão do comportamento humano é objeto de a

cirrada controvérsia; tudo leva a crer que a superaçao dessa 

disputa só venha a ser possível depois que seja solucionada a 

questão da liberdade suójetiva - o que, infeli.zmente, ainda 

não se apresenta no horizonte de nossas possibilidades. 
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c) A que~tão da cont~ale e da mod~ó~ca~ão 

Programas de investigação científica confluem para 

o leito comum dos propósitos práticos. O que se esperaria fa

zer com hipóteses e teorias científicas senão o de implemen -

tâ-Ias; convertê-las em guias de comportamentos que têm lugar 

nas ciências aplicadas? Da História Moderna podem ser recolhi 

dos dados suficientes para justificar a afirmação de que o 

consórcio entre o objetivo científico da busca do conhecimen

to e o da aplicação deste ocorreu no surgimento mesmo das ci

ências empíricas. Mas é conveniente diferençar esses objeti -

vos: o esforço orientado com vistas a explicação (e a compre

ensão) difere do das condutas com as quais tencionamos exer -

cer uma ação sobre a realidade, influenciando-a. Assim, apro

ximando-nos desta questão, constatamos que a pesquisa básica 

difere da tecnologia apliçada quanto ã ~ntenc~anal~dade das 

açoes que desdoBramos nesses dois planos. Por outro lado, e 

possível - e talvez desejável estabelecer uma diferença en-

tre cont~ole e mo~6~ca~ão. g o que tentaremos fazer a partir 

deste ponto. 

O termo 'controle' tem sido empregado de maneira am 

bígua, deixando dúvidas quanto ao que ele refE.~·e. A idéia ge

ral é a de que ao ser exercida alguma iniciativa planejada s~ 

bre fenômenos reais estaríamos agindo deliberadamente no sen

tido de submetê-los às nossas necessidades ou desejos, e, de~ 

ta maneira, impondo-lhes um controle. E este seria - comple -

mentando a idéia anterior - tão mais eficaz quanto maior fos-
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se a validade de nossos argumentos explicativos. Assim inter

pretado, o conceito de controle parece ser mais útil na tecno 

logia fundamentada nas ciências naturais do que nas sociais 

e humanas. Não se deseja declarar que nestas últimas nao pos

sam ser constatadas situações concretas de controle de compo! 

tamentos humanos e processos sociais, inibindo-os ou incenti

vando-os - como sao os casos da publicidade comercial e da pr~ 

paganda política, por exemplo -, mas que seja mais próximo da 

verdade afirmar que a intenção de modiáic.a.JL é estimada como 

sendo mais prioritária do que a de simplesmente controlar. O 

conceito de modificação - vale o acr;scimo - é consentâneo a 

idéia de alteração feita com eficácia, significando que com -

portamentos modificados sobrepõem-se aos que foram substituí

dos, tornando-se mais prováveis. Nos diversos domínios da Psi 

cologia Aplicada a modificação de condutas é por vezes prete~ 

dida pelos próprios clientes e alcançada pela intervenção de 

especialistas que se valem do conhecimento psicológico. Natu

ralmente, não cogitamos, no momento, da análise de problemas 

éticos e morais enfrentados - ao que constap.emsempre exitosa -

mente - por psicólogos dedicados ã tecnologia psicológica. 

Psicólogos sociais vêm tentando há anos despertar 

mais interesse, ao menos entre especialistas, pela Psicologia 

Social Aplicada para, desta forma, tentar assegurar a esta 

disciplina um maior nível de desenvolvimento técnico e aceita 

ção pública. A revista JouJLna.i oá Appiied Soc.ia.i P~yc.hoiogy , 

de circulação internacional, resultou exatamente desse empe

nho. Não obstante, tanto por aqui quanto em outras áreas da 
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Psicologia - sobretudo nestes últimos anos - vem sendo obser-

vado um crescente desconforto, desconfiança é má vontade em 

relação a projetos práticos, intervencionistas nos planos in

dividual e coletivo, que se presume estar baseados em resulta 

dos de pesquisas psicológicas. C.Argyris (1975) conseguiu fo! 

mular uma síntese dessas dificuldades. Este autor visualiza 

a manifestação de duas linhas de ação distintas na Psicologia 

Social Aplicada contemporânea: a que se origina de especiali~ 

tas, aos quais cabe a maior parcela de responsabilidade no 

planejamento, na orientação e na avaliação de projetos de Psi 

cologia Aplicada e, a outra, por ele valorizada, que se apóia 

sobre interações nas quais o poder social é compartilhado e 

cuja tônica é a da busca de alternativas psicológicas e soci

ais mais justas, livres e produtivas, e, por esta razão, mais 

satisfatórias. A primeira dessas orientações tende a manter 

o ~tatu~ quo~ a segunda, a alterá-lo. Ambas podem ser exempli 

ficadas: J.Varela (1975), que em virtude da natureza de suas 

contribuições i tecnologia psicossociológica, pode ser consi

derado um representante da perspectiva mais conservadora; pa

ra a outra, a melhor ilustração é a de C.Argyris (1975) mesmo. 

Por certo nao será uma descortesia, mesmo a esta aI 

tl :a, lembrar que a diferença entre os objetivos científicos 

focalizados na seção anterior e os que nesta foram objeto de 

nossa consideração é passível de discussão mas, pragmaticame~ 

te, talvez pudéssemos ou devêssemos mantê-la. Há quem defenda 

- e L.Levi (1975), neste particular, pode ser tomado como um 

exemplo - uma nítida separação entre os objetivos científicos 
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e práticos até aqui mencionados; mas, pensando bem, uma sepa-

ração tão rigorosa como a que ele propos talvez não seja com

pletamente sustentável na Psicologia Social, pois desde K. 

Lewin (1890-1947) - através da sua pe~qu~~a-ação - encontra -

mo-nos face a algumas situações nas quais interesses teóricos 

e práticos encontram-se interligados. 

Pesquisas realizadas por psicólogos sociais encon 

tram a sua razão de ser nos objetivos focalizados nas seçoes 

precedentes desta unidade. Neste plano, no dos propósitos ci-

entíficos, não se constata nada de novo na Psicologia Social: 

por aqui observa-se uma fidelidade aos costumes científicos a 

dotados pelos pioneiros desta disciplina, os quais - como 
~ 

e 

sabido levam-nos a acentuar a importância dos fenômenos si 

tuados no presente, ao mesmo tempo em que sugerem que se ne -

gligencie os do passado e se ignore o futuro. Na realidade,e~ 

te estado de coisas nao é necessariamente negativo; ele é, a-

penas, parcial - limitado, portanto. Vamos tentar esclarecer 

este assunto. 

Sendo pretensão de psicólogos fazer da Psicologia So 

cial uma ciência, não poderíamos deixar de reconhecer que a 

ênfase da pesquisa devesse mesmo recair sobre fatos suscetí 

veis de uma análise conceitual ou teórica, sendo esta acompa-

nhada de métodos e técnicas de investigação empírica. Nesta 
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moldura, tem-se que concluir que acontecimentos situados h~e 

et nune oferecem uma maior docilidade ao tratamento científico. 

Entretanto, poderíamos ir mais adiante e, sem comprometer a o

rientação geral de programas de pesquisa psicossociológica, a

dotar uma perspectiva histórica - nos dois sentidos possíveis: 

no do passado e no da direção do porvir. Certamente, nao se 

ignorara a existência de muitos e diversos problemas técnicos 

e teóricos que teríamos a superar, caso fosse nossa in 

tenção enfatizar a dimensão histórica na pesquisa de processos 

psicossociais. Isto é verdade e talvez seja por esta razao que, 

a par do ~nd~v~dual~smo desta disciplina, psicólogos sociais 

se limitem, no desenvolvimento de suas contribuições teóricas, 

a fazer vagas referências a fatores históricos e macrossociais. 

Ja tivemos a oportunidade, no segundo capítulo des 

te texto, ao tratarmos das relações entre a Psicologia Social 

e a História, de conceder algum destaque à contribuição de K.J. 

Gergen (1973). Como vimos, este autor, no que tange ao proble

ma em discussão, nos diz que a Psicologia Social se resume a 

um estudo de história contemporânea. De nossa parte, baseando

nos numa possível diferenciação entre p~oee~~o~ e p~oduto~ psi 

cológicos, fizemos algumas restrições ao ponto de vista adota

do porK.~Gergen. Não vem muito ao caso rever esta que~tão, im

porta apenas lembrar que o argumento já elaborado, no segundo 

capítulo, a respeito dos vínculos, entre a História e a Psico

logia Social,cinge-se ao passado, e o que no momento nos inte

ressa elaborar deve dar-se no sentido do futuro. Se esses ar

gumentos vierem a ser assim interpretados. apresentar-se-a a 
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podem ser consideradas mutuamente complementares. 
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origem 

g significativo o fato, por destoar de emprendimen

tos mais tradicionais, de que psicólogos vêm recentemente se 

interessando um pouco mais pelo futuro de sua disciplina. Natu 

ra1mente, a preocupação com possíveis ou até prováveis desdo -

bramentos, na pesquisa, na teoria e na prática profissional 

nos próximos anos ou décadas, manifesta-se de uma maneira bem 

variada. A impressão que se tem é que numa avaliação que seja 

mais do que tangencial, haveria muitos assuntos a considerar. 

Basta ler atentamente a série de observações e sugestões apre

sentadas por M. Wertheimer et aLi. (1980), a propósito de desa 

fios que, provavelmente, se apresentarão aos psicólogos nas 

décadas vindouras. Na Psicologia Social também há quem se in -

teresse pelo assunto; o já,referido texto de P. Ke1vin (1980), 

que fornece idéias claras e viáveis para o desenvolvimento da 

Psicologia Social, insere-se perfeitamente nesta linha de aná

lise. Mas, antes de dar continuidade ã nossa argumentação, co~ 

vémnão desconsiderar o problema da previsão histórica. Neste 

nível, prognósticos parecem estar fadados ao fracasso. São tan 

tas as variáveis a interferir na História e tão insuficiente o 

nosso conhecimento a respeito d~las - da sua relevância, magni 

tude e influência sócio-cultural -, que a conclusão de que ne~ 

te terreno devemos procurar nos mover cautelosamente, se impõe 

com uma insinuante naturalidade. São bem conhecidas sendo por 

muitos aceitas - as razões apontadas por K.R.Popper Q973) con 

tra a H.i...ó:toJe...tc.i...6mo e a previsão na História. 



198 

De fato, além da dificuldade - insuperável, em no~ 

sos dias - de obter um conhecimento abrangente, em extensão e 

profundidade, dos fatores que intervém no processo histórico, 

ainda há que admitir o ponderável argumento de que se a previ 

sao na História fosse possível, então, ao menos até certo po~ 

to, deveríamos poder, com base em nossas fundamentadas proje

ções históricas, influir na realidade de modo a obviar o que 

nos possa parecer indesejável. Ao que tudo indica, não há ele 

mentos de informação que nos permitam admitir que tais situa

çoes - as de uma possibilidade de correção do curso da histó

ria com base no conhecimento desta -, estejam sendo configur~ 

das ou passam vir a sê-lo em breve. Mas, diante destas obser

vações, haveria sentido em dar prosseguimento ã reflexão ini

cial? Parece que sim, desde que a conduzamos em termos proba

bilísticos, quer dizer, no sentido do pressuposto de que nos 

seja possível obter, tentativamente, alguma antevisão ares -

peito de situações que poderão (ou não) vir a se concretizar. 

Fica portanto implícita a rejeição da idéia da possibilidade 

de prognósticos estritos e verdadeiros de situações que estão 

para se apresentar no palco da história. Isto em primeiro lu

gar, pois há mais uma restrição a fazer: a de que as prev1 

soes (sempre probabilísticas) são mais confiáveis quando os 

fatos por elas referidos se encontrarem temporalmente 

próximos de nós. Voltemos ao argumento inicial. 

mais 

Postando-se diante do futuro conviria que psicólo

gos sociais atentassem para algumas características que soci~ 

dades desenvolvidas e subdesenvolvidas poderão exibir nos pr~ 
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ximos anos e, a partir desse descortino, tentar contribuir, i~ 

formando, treinando ou discutindo e procurando influenciar pe~ 

soas e comunidades, para que melhor nos equipemos para os 

dias que estamos para viver. E o que está para acontecer, con 

siderando o nosso tempo e o seu ritmo, significativamente mar 

cado por rápidas mudanças culturais, econômicas, pOlíticas 

sociais, científicas, ideológicas e técnicas, vêm sendo foca

lizado de diversas maneiras e sob prismas diferentes. A lite

ratura escatológica, por exemplo, engrossada a partir do tér

mino da G4ande Gue44a (1914-1918), é uma dessas perspectivas; 

pessimista, como se sabe, promotora de desalento e favorecedo 

ra de alternativas de pensamento e ação irracionalistas e an

ti-intelectuais. g certo que na esfera dos fatos que podemos 

considerar objetivos: dos sociais aos econômicos; dos do con

sumo energético às relações internacionais; dos políticos aos 

culturais; dos financeiros às relações interpessoais; e des -

tes às experiências subjetivas, grassa muita insatisfação e 

inconformismo. Neste quadro, tão sumariamente bosquejado, que 

processos poderiam despertar a atenção, o interesse e a efeti 

va participação de psicólogos sociais? Seria ao mesmo tempo 

uma temeridade e um despropósito tentar prescrever objetivos, 

condutas e métodos de trabalho a psicólogos sociais, mas é de 

se presumir que sejam bem-vindas algumas opiniões a respeito 

deste assunto. E é justamente este o caráter - opiniões - o 

que se lerá a seguir. 

Sendo aparentemente inevitável o incremento do pr~ 

cesso de estreitamento de relações internacionais - tanto no 
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sentido das alianças e coalisões quanto no dos conflitos 

seria conveniente investir mais no estudo de aspectos psicos

sociológicos das relações entre povos, sociedades e Estados. 

Outro fenômeno a merecer, de psicólogos sociais, uma maior a-

tenção do que a que se observa, notadamente dos que se de-

dicam à Psicologia Social de ambiente~ u~bano~, é o das con -

seqUências psicossociais da crescente desproporção numérica 

entre contingentes humanos rurais e urbanos. Sabe-se que o 

processo de industrialização e fatores a ele associados, como 

é o caso, dentre outros, das maiores oportunidades educacio -

nais, econômicas, sociais, políticas e culturais, tendem a 

promover o crescimento de cidades - em nfimero e magnitude 

ao mesmo tempo em que se reduz quantitativamente a população 

rural. A par disso, a complexificação cultural, sobretudo em 

sociedades mais desenvolvidas, também produz outras conseqUê~ 

cias de repercussão psicológica; uma delas é a da ampliação 

da expectativa (média) da vida humana. Na realidade, a eleva

ção da expectativa de vida é um fator muito significativo em 

sociedades contemporâneas: gera mudanças sociais, pOlíticas, 

culturais, econômicas e psicológicas, especialmente naquelas 

sociedades que detém grupos mais numerosos de pessoas acima 

de 65 anos de idade. Mas, prossigamos com a nossa enumeraçao. 

Psicólogos ~ociais também poderiam tentar contribuir para que 

pudesse ser prevenida e aliviada a alienação social, vastamen 

te promovida, e por fatores os mais di versos, nos dias que CO! 

rem; colaborar na elevação da consciência e responsabilidade 

pessoal, coletiva e de governos, visando uma exploração mais 

conseqUente de recursos energéticos deste planeta; tentar pr~ 
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mover novas habilidades - cognitivas e sociais requeridas 

pelo processo de modernização mas, por igual, indispensáveis 

ã dilatação do nosso entendimento, competência intelectual e 

liberdade subjetiva; investigar estratégias de participação 

em organizações humanas coletivas, tornando-as mais flexíveis 

e abertas, assim como as conseqUências - estruturais e dinâmi 

cas - que podem advir do incremento da participação em grupos 

familiares, instituições sociais, comunidades e em organiza -

ções formalizadas; estudar meios e processos que melhor favo

reçam o desenvolvimento de grupos humanos, em seus diversos 

níveis e dimensões, de modo a ampliar a margem de benefícios 

sociais e coletivos, reduzindo ao mínimo, na contabilidadedos 

custos, prejuízos que possam sobrevir de mudanças sociais. 

o futuro nao é previsível em termos exatos, mas p~ 

demos conjeturar a respeito. E temos elementos para tanto 

pois o conhecimento de dificuldades, fracassos e êxitos de so 

ciedades contemporâneas faculta-nos suposições a respeito de 

próximos desenvolvimentos sociais, políticos, econômicos ecul 

turais. E esta disposição - a de entrever o futuro - é neces

sária e até certo ponto viável, podendo ser intentada por to-

dos quantos se interessem e se preocupem pelo nosso destino 

enquanto espécie. Psicólogos sociais certamente teriam algo a 

dizer e a fazer a respeito desses assuntos, e, se assim vies

sem a se empenhar, estariam colaborando para a concretização 

de programas de desenvolvimento humano e social propostos pa

ra esta década pelo Clube d2 Roma (consultar, neste sentido , 

o relatório organizado por A.Peccei, 1979). 
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5.3 DESENVOLVIMENTO DE TEORIAS NA PSICOLOGIA SOCIAL 

O problema aqui apresentado é o da construção de 

teorias. Perguntamo-nos pelas regras ou modos de pensar que 

poderiam ser considerados cientificamente mais férteis que 

facultem a produção de um número mais elevado de hipóteses e 

teorias de boa qualidade, quer dizer,dotadas de um maior grau 

de consistência e coerência. O tema - é de se perceber si

tua-se na classe das questões que, por sua relevância, sao con 

sideradas prioritárias. Sob o ângulo da abo~dagem plu~al~~ta 

do objeto, constata-se a possibilidade de considerar este pr~ 

blema em seus aspectos psicológicos, sociais, lógicos, pedag~ 

gicos e metodológicos, entre outros. Agora, é preciso acres -

centar que há muito a fazer em relação a cada uma destas per~ 

pectivas, pois não nos encontramos ainda perto de um esclare

cimento realmente satisfatório. O processo psicológico, que ~ 

companha a elaboração teórica, em particular, vem sendo anali 

sado no plano da P~~~olog~a da C~ên~~a (ou P~~~olog~a do~ C~

ent~~t~, que nos parece ser a designação mais adequada). Mas, 

a rigor, em se tratando desta disciplina metacientífica, cu

jos temas se estendem tanto pelo domínio de processos e cara~ 

terísticas psicológicas individuais de cientistas e pesquisa-

dores quanto pelo terreno dos processos psicossociais que, as 

sim como os primeiros, estão presentes no encaminhamento de 

pesquisas científicas, pode-se dizer que, no momento, é mais 

uma esperança do que uma ciência madura e teoricamente organl 
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-zada. De fato, carecemos de uma prospera Psicologia da cria -

ção científica. Explica-se: além de ser dirigida para um obj~ 

to de inegável complexidade, ainda há os que desacreditando 

essa disciplina, entendendo ser tecnicamente impraticável el~ 

borar uma reconstrução lógica da dinâmica cognitiva que prec~ 

de e acompanha a produção teórica, deixam de investir seus es 

forços em prol do desenvolvimento desse setor da Psicologia. 

Dentre as diversas suposições a respeito da origem 

de idéias de interesse filosófico e científico, encontram- se 

as que se baseiam no conceito de in~uição. Conjeturas desse 

tipo são, por sinal, muito freqUentes, mas a intuição é inter 

pretada de maneira diversa por autores diferentes. Por outro 

lado, se há os que sustentam a idéia da ocorrência 

de processos intuitivos, também há os que, como M.Bunge (1962), 

divergindo deste ponto de vista, submetem a intuição a cerra

das críticas. De um modo geral, o argumento de autores que se 

manifestam contrários ao in~uiQioni~mo repousa sobre dois po~ 

tos: com o termo 'intuição' designaríamos nada mais do que um 

processo inferencial caracterizado pela brevidade e . -omlssao 

de ao menos algumas de suas premissas; em segundo lugar - o 

que também nos parece ser uma observação merecedora de uma a

nálise mais atenta - destaca~se o fato de que a intuição pode 

incorporar e justificar argumentos de aplicação pOlítica e 

ideo16gica que, sendo refratários a um~ exame racional e 

cuidadoso-pois nem todas as suas premissas se encontram escla

recidas e disponíveis - servem a prop6sitos de dominação so-

cial, podendo granjear, àqueles que de tais recursos lancem 
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mao, uma reputação e poder de influência que provavelmente 

nao lhes estaria disponível se viessem a fazer uso de recur -

sos racionais. Estão aí, portanto, alguns elementos informati 

vos que nos autorizam a concluir que, num exame mais aprofun

dado, o tema da intuição exige um escrutínio que vá além des

tas nossas considerações. O propósito que temos em vista, ao 

focalizarmos este assunto, é sobretudo o de chamar a atenção 

para o fato de que o conceito de intuição tem sido utilizado, 

freqUentemente, para explicar o surgimento de concepções ino

vadoras na Filosofia e nas ciências. Entretanto, como vimos, 

nao nos encontramos diante de uma idéia clara, embora isto não 

signifique que ela deva permanecer indefinidamente na penum -

bra em que se encontra. Na verdade, há indicações de que est~ 

jamos nos aproximando de uma compreensão mais nítida da natu

reza de processos intuitivos, convindo manter esta noção na 

pauta dos temas submetidos ã investigação científica. Uma das 

contribuições psicológicas ao estudo da intuição é a de M.R. 

Westcott (1968), autor do primeiro livro de Psicologia ares

peito do assunto. Numa obra sistemática, teoricamente funda -

mentada, M.R.Westcott (op. cit .• p.97) define a intuição como 

processo individual que nos possibilita concluir baseados em 

informações menos explícitas do que as ordinariamente requeri 

das para obter os mesmos resultados. Ainda que exigentes, ha

veremos de admitir que a definição real que acabamos de ler 

pode ser agasalhada, pois enseja a realização de pesquisas e~ 

píricas e experimentais conseqUentes. Cumpre acrescentar que 

ao destacarmos o texto de M.R.Westcott desejamos tão somente 

apontar para um caminho já aberto para a pesquisa científica 
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de processos intuitivos; está fora de nossa cogitação fazer 

declarações que sugiram a posse de um entendimento definitivo 

a respeito de um problema muito sujeito a controvérsias. A 

conclusão desta parte é a seguinte: é provável que na genese 

de conceitos, hipóteses e teorias científicas, assim como na 

de noçoes e crenças que aplicamos no cotidiano de nossas ex-

periências sociais, encontrem-se processos cognitivos que nao 

possam atender aos requisitos da formalização argumentativa . 

Tais processos podem ser pesquisados na Psicologia dos Cien -

tistas; mas nas disciplinas empíricas, como regra e levando 

em conta os objetivos da descrição e da explicação que presi-

dem as iniciativas que nelas se realizam, importa - e isto -e 

fundamental - saber se as hipóteses e teorias supostamentep~ 

duzidas por mecanismos intuitivos são dotados de consistência 

lógica e se guardam alguma coerência com a realidade objetiva. 

A questão da origem das idéias científicas vem in

teressando a psicólogos sociais, particularmente preocupados 

com o nível insatisfatório de teorização alcançado em sua dis 

ciplina. g provável que a atenção por eles dispensada ao pro

blema da produção do conhecimento científico promane mais da 

intenção de elevar o grau de maturidade teórica da Psicologia 

Social do que de preencher o objetivo epistêmico de pesquisar 

uma das possíveis fontes de nossas idéias. Examinando o texto 

de K.J.Gergen (1978) encontramos elementos que nos permitem 

ilustrar o que acabamos de dizer. Depois de apresentar as Ja 

conhecidas críticas ao conjunto de teorias psicossociológicas 

- da ausência de teorias abrangentes e do excessivo investi -
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mento na manutenção da eiêneia no~mal (nos termos em que T. 

Kuhn, 1970, a define) K.J.Gergen sugere maior empenho no 

sentido da construção de hipóteses e teorias que contenham in 

terpretações divergentes para a cultura, sociedade e comport~ 

mento social humano. Acredita que teorias dessa ordem venham 

a suscitar debates e uma reavaliação de explicações científi

cas atualmente consagradas. Na realidade, as propostas de K. 

J.Gergen inscrevem-se numa linha de análise iniciada por W. 

Mc.Guire. Durante os anos do chamada e~i~e da Psicologia So

cial, W.McGuire (1973) sugeriu um conjunto de iniciativas com 

as quais julgava ser possível tentar superar a infecundidade 

teórica deste domínio psicológico. Aspectos básicos do citado 

artigo sao as sugestões no sentido de que sejam buscadas sen

tenças que nao sejam apenas trivialmente verdadeiras; utiliza 

das técnicas e métodos de pesquisa alternativos em relação 

aos de cunho experimental; estimulado o pensamento teórico 

mais sofisticado, pois isto é requerido pela complexidade dos 

processos cognitivos e psicossociais humanos; e, o que vale a 

pena ressaltar, dedicar mais tempo, no processo de formação 

de psicólogos sociais, ao desenvolvimento de habilidades cog

nitivas que permitam a obtenção de hipóteses ou conjeturas cl 

entíficas originais do que para a preparaçao de especialistas 

proficientes no planejamento e condução de pesquisas, mas po~ 

co aptos à produção de novas idéias. Talvez haja algum exces

so na crítica e uma demasiada confiança na eficácia das pro

postas de K.J.Gergen e W.McGuire, aqui apresentados como auto 

res que revelam alguma preocupaçao com os destinos da Psicolo 

gia Social como disciplina científica mas, examinando os seus 
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textos, podemos reconhecer a importância do problema da ori

gem do conhecimento psicossocio1ógico e constatar que ele não 

vem sendo negligenciado por psicólogos sociais. 

Há perspectivas de análise da questão da origem de 

conceitos, hipóteses e teorias científicas que diferem das 

que examinamos até o momento. Dentre aquelas encontramos a 

perfi1hada por J.B.Conant (1968), que preferiu examinar o te

ma da produtividade científica sob um ângulo de análise sócio

cultural. No fundo, o argumento de J. B. Conant harmoniza-se com 

interpretações que podemos ext rai r da História das Idéias. Mas, 

qual é o argumento deste autor? Em síntese, J.B.Conant julgou 

haver percebido uma diferença entre os modos de pensar de pe~ 

quisadores europeus e norte-americanos. Os primeiros se inc1i 

nariam preferencialmente para a adoção de procedimentos lógi

co-dedutivos ao passo que ,os últimos manifestariam uma maior 

tendência para a aplicação de métodos empírico-indutivos. Ce! 

tamente teremos que abrandar este argumento nos dias atuais 

pois, como se sabe, os fatos históricos que se sucederam na 

Europa e fora dela também, notadamente a partir de 1945, a1te 

raram características sociais, políticas e econômicas de so

ciedades culturalmente mais complexas a tal ponto que deixa -

ram de ser perceptíveis algumas das influências de tradições 

centenárias. Não obstante, fica aqui o registro de um tipo de 

análise que, sendo atualizada, poderá contribuir para o esc1a 

recimento da influência de fatores sócio-culturais em proces

sos cognitivos que engendram o saber científico. Sob uma óti

ca crítica,M.Horkheimer (1963) entendeu que um aspecto cu1tu 
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ra1mente decisivo no mundo contemporâneo fosse o da entroniza 

ção da 4azão ~n~t4umentat. O pensar a serviço da açao: esta 

seria a tônica do nosso tempo. Seria um exagero afirmar que, 

atualmente, a experiência e a prática comandam a razão? ~ di-

fíci1 responder, embora haja indícios e o tom cada vez mais 

profissional de cursos universitários é apenas um deles que 

nos autorizariam a concordar com a interpretação de M. 

Horkheimer. Neste plano de discussão talvez houvesse algum es 

paço para apresentar a idéia de que a 4azão e~pecutat~va, ou 

seja, este por-se a caminho em busca de soluções audaciosas e 

teoricamente inovadoras, deveria ser mais fomentada. E deve -

ria sê-lo tanto pelos possíveis benefícios filosóficos, cien

tíficos e artísticos, quanto pelas conseqUências sociais, cul 

turais e políticas que poderão advir do exercício deste tipo 

de razão. ' Supomos que para este ponto também convirjam as 

-proposições de K.J.Gergen e W.McGuire, apresentadas no para -

grafo anterior. Evidentemente, não se deseja emprestar apoio 

a sugestões irracionalistas, ainda que subssta a idéia de que 

algum conhecimento possa emergir de processos não submetidos 

a um controle voluntário;no fundo, encontramo-nos numa posi -

ção não muito distante da de R.Descartes (1596-1650) quando , 

em 1628, ao publicar o seu Regut~. ad V~4ect~onem Ingen~~,r~ 

feriu-se, precisamente na l2a. regra, ã necessidade de que ,na 

busca do conhecimento deveríamos empregar todos os recursos 

da inteligência, da imaginação, dos sentidos e da memória,se~ 

do a inteligência o mais importante de todos eles. 
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o tema que passaremos a discutir é o das revolu 

çoes científicas: iniciaremos com uma tentativa de esclareci

mento do significado da expressão 'revolução científica'; a 

seguir apresentaremos algumas críticas e interpretações alte! 

nativas; e, finalmente, procuraremos examinar a situação da 

Psicologia Social sob esta perspectiva. 

o conceito de revolução científica, cunhado por T. 

Kuhn (1970), contrapõe-se ao de ciência nonmal. Mas, o que 

vem a ser uma ciência normal? Bem, um aspecto muito caracte -

rístico desse tipo de ciência é o fato dela estar baseada em 

aquisições teóricas relativamente estabilizadas (T.Kuhn,1970, 

p. 10). Vamos examinar esta questão mais de perto. Ciências 

normais representam, de certo modo, a permanência do passado, 

pois os que a ela se dedicam definem seus temas particulares 

de pesquisa a partir de teorias que se impuseram, em algum 

ponto da história das ciências, como sugestivas de uma nova 

concepção da realidade. Tais teorias são, por assim dizer, m~ 

trizes constituídas de idéias e explicações que definem inte

resses científicos e fundamentam projetos de pesquisa. Pode -

mos convir que uma ciência desta espécie, principalmente em 

virtude da exploração de possibilidades heurísticas das teo-

rias tomadas como referência, seja necessária ou, ao 

útil; mas também haveremos de admitir que a ciência 

menos, 

normal 

não é o rumo capaz de nos conduzir a soluções teóricas signi

ficativamente inovadoras. Parece-nos necessário destacar mais 
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dois pontos em torno dos quais giram atividades que se reali

zam na ciência normal: trata-se da aplicação de esforços no 

sentido da busca de articulações entre fatos e a teoria bási

ca e, em segundo lugar, o conjunto de iniciativas de cunho 

sintático. As últimas incidem sobre conteúdos e relações lógi 

cas entre conceitos e sentenças que compoem a teoria. Afirma

mos, há pouco, que ciências normais podem ser consideradas ne 

cessárias; mas este é um ponto de vista que não encontra ple

na aceitação. K.R.Popper (1979), por exemplo, na oportunidade 

do Colóquio Internacional sobre Filosofia da Ciência realiza

do em Londres e em 1965, apontando para os riscos da ciência 

normal, observou que, no seu entender, cientistas no~m~~ re

presentam a conseqUência de um erro de formação. 

Teorias que facultam interpretações do mundo, oude 

parte dele, radicalmente divergentes das até então disponí 

veis tornam-se paradigmáticas (T.S.Kuhn, 1970, especialmente 

na página 175). Deste tipo, cingindo-nos às ciências natu

rais, foram as notáveis e revolucionárias contribuições de N. 

Copérnico (1473-1543), I.Newton (1642-1727), A.L. Lavoisier 

(1743-1794) e A.Einstein (1879-1955). Não obstante, o concei

to de pa4adigma é difícil de precisar. Dentre vários especia

listas da Filosofia da Ciência que se dispuser_.m a examiná-lo 

analiticamente destaca-se M.Masterman (1979); esta autora ar

rolou 21 sentidos diferentes para o termo 'paradigma', todos 

eles encontrados na obra de K.S.Kuhn (1970). A atenção conce

dida ao problema dos paradigmas, da ciência normal e das revo 

luções científicas - em que pese a tonalidade crítica tor-
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nou inevitável a influência destas noçoes em recentes análi -

ses históricas e filosóficas das ciências. Isto é de se reco

nhecer e é justamente por esta razão que estamos nos detendo 

neste assunto. Mas a esta altura é lícito perguntar: acaso 

não é ambígua a idéia de paradigma? E, se assim for, qual a 

utilidade 'deste conceito? Na verdade, o autor que o pôs acir

cular, admitindo a necessidade de especificar seu campo de 

aplicação, sugere a existência de duas classes de emprego do 

termo 'paradigma': num sentido, tratar-se-ia de uma aplicação 

ampla, noutro, haveria um emprego restrito (T.S.Kuhn, 1978, 

p. 12). No primeiro caso, 'paradigma' designaria o conjunto 

global de compromissos (filosóficos, teóricos, técnicos e me

todológicos) adotados por membros de uma comunidade científi

ca; na segunda alternativa a palavra seria aplicada a situa -

ções em que haja um menor número de compromissos observados 

por componentes de grupos científicos especializados; restrin 

gindo-se, por exemplo, à aceitação de alguns modelos e gener~ 

lizações simbólicas. g provável que estejamos certos ao con -

cluir que, assim dispostas as coisas, progredimos no entendi

mento da noção de paradigma, mas que todavia subsiste alguma 

imprecisão. Contudo, nem por isso ela deixa de ser - como já 

o acentuamos - uma idéia muito importante na análise filosófi 

ca da evolução teórica d~~ ciências contemporâneas. Para ter

minar este parágrafo, resta-nos declarar que as chamadas revo 

luções científicas caracterizam-se pela substituição de para

digmas já sedimentados por outros, mais novos. Na ocorrência 

de tais transições alteram-se os nossos sistemas explicativos 

e interpretativos da realidade. 
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Em meio aos debates provocados pela difusão das i

déias de T.S.Kuhn destacaram-se K.R.Popper e I. Lakatos, cada 

qual analisando as contribuições do primeiro ã luz de suas 

concepções filosóficas. Partindo-se do Raeionali~mo Cnl~ieo 

admitir-se-á que o processo das mudanças paradigmáticas, OCO! 

rência deficientemente esclarecida por T.S.Kuhn, o que deixa 

margem a interpretações irracionalistas, seja suscetível de 

uma reconstrução teórica; empreitadas científicas, ainda que 

vastas e complexas, não são infensas ao tratamento lógico; an 

tes, engendrar-se-iam nessa moldura, pois a ciência dimana de 

um plano racional. l.Lakatos (1974), por sua vez, propoe uma 

outra via distinta da do falsificacionismo popperiano, para 

explicar os descobrimentos e inovações científicas: a dos pn~ 

gnama~ de inve~~igação. Ao sugeri-la, l.Lakatos (op. cito p. 

25) tinha em vista que na história das ciências o que se ob -

serva é o fato de que as demarches teóricas se desenvolvem em 

função de problemas que ora vão sendo desencadeados sucessiva 

mente, segundo o ritmo próprio a cada programa de investiga -

ção, ora tendem ao estancamento, a uma progressiva redução de 

sua fertilidade teórica. Sob este ângulo, as chamadas revolu -

ções científicas ocorreriam ã medida que um programa de inves 

tigação viesse a substituir um outro, mais antigo, superando-

o. Escapa aos limites de nossos objetivos imediatos conduzir 

a presente argumentação a um maior detalhamento, contudo, 
~ 

e 

oportuno lembrar que T.S.Kuhn (1979) respondendo aos seus cri 

ticos observou que havia uma apreciável semelhança, aproxima-

çao e concordância entre os seus argumentos e os dos que se 

lhe opuseram; maior do que os seus antagonistas estariam dis-
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postos a admitir. As conhecidas objeções de K.R.Popper à ciên 

cia normal, entendendo-a como mero resultado de um processo 

falho de formação de cientistas, mereceram a desaprovação de 

T.S.Kuhn (1979, p.295 e 300). Considerando os dados aqui cal! 

gidos, parece logicamente lícito concluir que há diversas in

terpretações disponíveis para o estudo do desenvolvimento his 

tórico das ciências empíricas e formais; que seria cientific~ 

mente desejável fazer com que estas teorias do- desenvolvimen

to científico continuem a prosperar, a fim de que se possa e

xaminá-las mais a fundo, trazendo a lume seus eventuais méri

tos e deficiências teóricas e explicativas; e que a aplicação, 

ainda que sistemática, de interpretações desta ordem, na ava

liação de qualquer ciência, constitui, sem dúvida alguma, uma 

empresa metacientífica. 

Uma das críticas à Psicologia Social é a de que 

disciplina nao passaria de um campo pré-paradigmático. 

esta 

Isto 

significa que esta seria luna ciência imatura, que não dispo -

ria de sistemas teóricos h.eurísticos aplicados a problemas sub~ 

tantivos. Na realidade, não há como fugir a esta constatação: 

a Psicologia Social, de fato, ao menos presentemente, é cons

tituída de um conglomerado de hipóteses e teorias de pequeno 

porte. Mas, vamos à pergunta crucial: a despeito de suas ins~ 

ficiências teóricas ela seria uma disciplina científica viá -

vel? Cremos que sim,apesar de não encontrarmos quaisquer r~ 

gistros de revoluções científicas ao longo de sua história. b 

uma disciplina factível: dispõe de temas básicos, de um grupo 

de conceitos que resiste ao passar do tempo e de um conjunto 



214 

de métodos e técnicas de pesquisa razoavelmente confiáveis 

Não percamos de vista, porém, que o cultivo desta área compo! 

ta dificuldades especiais. Há que se levar em conta, por exe~ 

pIo, a vigência de uma pluralidade de pressupostos antropo-

lógicos e a necessidade de se procurar introduzir variáveis 

macrossociais em explicações psiaossociológicas. Do que foi 

afirmado depreende-se que não seriam justificadas, atualmente, 

expectativas de importantes acontecimentos teóricos na Psico

logia Social, mas não estamos impedidos de manter a idéia de 

que esta área, contribuindo para que nos conheçamos melhor, é 

dotada de inegável relevância cultural. Neste ponto, ao fina

lizarmos esta seção, cabe lembrar que o desenvolvimento de um 

paradigma ou de um programa de investigação também demanda uma 

certa pertinácia na exploração lógica e empírica-experimen

tal - de contribuições teóricas, sobretudo das que tenham si

do aprovadas pelos testes,básicos a que tais construções sao 

submetidas. Assim sendo, pode ser considerado prejudicial, c~ 

mo C.W.Backman (1980.} o assinala, o abandono prematuro de li

nhas de pesquisa promissoras. 

c} O PJL.i.Yl.c1.p.i.o da pJLol.i. 6e.JLaç.ão :te.õJL.i.c.a 

A insatisfação com o desempenho científico da Psicolo

gia Social trouxe ao debate o pJL.i.n.c1.p.i.o da pJLol.i.6e.JLaç.ão :te.ôJL.i. 

ca. Entretanto, se há um certo acordo quanto ã idéia de que 

se pode constatar um baixo nível de integração intra- teórica 

no domínio da Psicologia Social, o mesmo não se poderá afir -
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mar em relação às alternativas sugeridas para a promoçao des

ta disciplina, incluindo-se as j ustificati vas do princípio 

que nesta seção nos propomos examinar. De plano,pode-se consi 

derar, por exemplo, a conveniência de se reforçar, entre os 

que se dedicam a pesquisas psicossocio1ógicas, condutas mais 

especu1ativas. Tais comportamentos poderiam - estamos a1inha~ 

do o argumento - dar origem a soluções teóricas inéditas e 

heurísticas que certamente favoreceriam a maturação teórica da 

Psicologia Social. g um ponto de vista bastante aceitável, r~ 

lacionado com o nosso argumento de defesa da razão especu1ati 

va, mas dirijamos as nossas vistas para o princípio da proli

feração teórica. 

Há diversas razoes em fav.or do pluralismo teórico. Con 

tudo, nesta seção, exibiremos apenas três desses argumentos. 

Um deles é o de P. Feyerabend (1977 e 1979), que o relaciona 

com as suas idéias a respeito do caráter teoricamente produti 

vo do ana~qu~mo científico. Antes de prosseguir, cabe pres -

tar um esclarecimento: o anarquismo referido por P.Feyerabend 

aplica-se tanto à metodologia quanto à edificação de teorias. 

A opinião deste autor é a de que a ciência constitui um empr~ 

endimento essencialmente desordenado; assim, qualquer concep

ção é potencialmente capaz de r.ontribuir para a dilatação do 

nosso conhecimento. Esta argumentação também seria aplicável 

a estruturas teóricas mais elaboradas. Enfim, a idéia orienta 

dora de P. Feyerahend é a de que o anarquismo metodológico 

e teórico - torna mais provável a obtenção de resultados cien 

tificamente lucrativos. Será? Estará correto este argumento? 
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-Não o sabemos e nem podemos prová-lo, pois nao e exatamente 

desta maneira que os acontecimentos se desenrolam na história 

das ciências. Pelo contrario, há sobejas razões, factualmente 

fundamentadas, que nos autorizam a aceitar a interpretação de 

que o processo de criação científica esteja submetido a um 

conjunto de regras que fazem com que venham a ser quase que 

liminarmente eliminadas hipóteses e teorias que colidam com 

pressupostos metafísicos mais ou menos assentados ou - o que 

não é menos importante com o sistema constituído por con-

tribuições científicas de melhor reputação. À vista dess as 

restrições, efetivamente respeitadas por comunidades científi 

cas contemporâneas. sentimo-nos à vontade ao declarar que as 

idéias de P.Feyerabend. concernentes ao anarquismo nas ciên -

cias, podem ser tomadas apenas como sugestões de possíveis c~ 

minhos para o desenvolvimento científico. Mesmo a especulação, 

a que nos referimos no parágrafo anterior como procedimento d~ 

sejavel, não atinge, via de regra, uma dimensão absurda. Na 

realidade, pessoas dedicadas a atividades científicas sentem-

se impedidas - tanto em virtude de exigências da comunidade 

científica a que pertencem quanto pela confiança que deposi -

tam em métodos de trabalho que conhecem e aplicam desde o pe

ríodo da formação profissional - de favorecer conjeturas que 

contrariem interpretações filosóficas e científicas que se 

habi tuaram a considerar como pressupos tos validos. 

A segunda referência ao princípio da proliferação teó

rica a ser examinada é a de C.A. Kisler e J. Lucke (1976), que 

aplicaram o princípio proposto por P. Feyerabend à Psicologia 
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Social. O texto encontrou sua divulgação durante a fase da 

chamada e~i~e desta disciplina; desta maneira, ele não pode -

ria deixar de refletir preocupações de psicólogos sociais em 

relação ao futuro de seu campo especializado. Essencialmente, 

C.A.Kiesler e J. Lucke Copo cit.) advogam a idéia de que se 

poderia tentar incrementar o progresso do conhecimento psico~ 

sociológico através da produção de teorias críticas alternat~ 

vas, incongruentes com as já estabelecidas. Acredita-se que 

da oposição entre teorias rivais poderiam surgir novas inter

pretações para o objeto. cujas propriedades - dinâmicas e es

truturais -, desejamos esclarecer. Disputas assim deflagradas 

seriam teoricamente fecundas. Em outras palavras, C.A.Kiesler 

e J.Lucke interpretam o princípio da proliferação teórica co

mo via de acesso privilegiada. porquanto dialética, a patama

res mais elevados de conhecimento científico. 

A nossa justificativa do princípio em pauta é diferen

te das anteriores. Para nós, a aceitação desta diretriz - co

mo o sugerimos mais atrás. no terceiro capítulo - e uma decor 

rência da percepção de que no presente estágio da história da 

Humanidade existem vários e divergentes pressupostos antropo

lógicos, sem que nos seja possível, ao menos por ora. preci -

sar o valor de verdade de um ou ue outro. A cada interpreta -

çao do Homem corresponderia - este é o nosso ponto de vista 

uma específica orientação de pesquisa em todas as ciências 

soci ais e humanas. Outra conseqUêiú:iâ desta perspectiva, ou 

seja. a da proliferação teórica, é a de que nas dis ciplinas 

que acabamos de mencionar, a consistência teórica pode ficar 
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assegurada em casos os mais diversos, pois ela depende exclu

sivamente da observância de regras lógicas. Isto é: dado que 

a congruência de uma teoria é alcançada quando não são feri -

das regras lógicas, concluir-se-á que para o preenchimento 

deste desiderato não importa o tipo de postulado (desde que 

não seja comprovadamente falso) tomado como alicerce na con

fecção de teoria em julgamento. Por outro lado, a concepção de 

que nas ciências empíricas e processo de avaliação de teorias 

nao deve ficar circunscrito ao exame da qualidade lógica des

tas, devendo ir além, abrangendo a pesquisa das relações en

tre as teorias e propriedades de algum setor de uma presumida 

re alidade obj eti va é tão clara, tão óbvi a hoj e em dia, que nos 

dispensamos de quaisquer esclarecimentos complementares. Nada 

temos a acrescentar neste ponto, pois desde o século XVII es

te vem sendo o tratamento preconizado - e largamente aceito -

no cálculo,; do possíve 1 v:alor epis temológico de teorias cien

tíficas. Pode-se até supor que tais condutas - empíricas e e~ 

perimentais - freiem o exercício de especulações que poderiam 

vir a nos proporcionar cosmovisões mais ricas do que a das ci 

ências. Entretanto, convém não esquecer que as ciências cons

'ti tuem apenas uma de di versas possibilidades humanas de expl~ 

ração do mundo; nada obsta a que alternativas não científicas 

também ven' am a ser estimuladas. b inegável, por exemplo, a 

importância das artes, tanto no sentido estético quanto do 

ponto de vista epistemológico. Mas é um caminho diferente do 

das ciências. De resto. a aceitação da norma de que hipóteses 

científicas devam ser avaliadas a partir de seu confronto com 

sentenças que descrevam dados empíricos obtidos em situações 
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controladas representa uma indiscutível conquista intelectual 

da Humanidade. Nos próximos parágrafossuhmeteremos esta ques

tão a uma análise mais pormenorizada. 

Até agora enfatizamos dois aspectos que sao leva -

dos em conta quando da apreciação crítica de teorias científi 

cas: a con~i~tência e a coe~ência. Trata-se das dimensões mms 

gerais de todas as teorias - independentemente de sua exten -

sao - em qualquer ciência empírica. São as primeiras caracte

rísticas a considerar; havendo o propósito de detalhar a ava

liação, passam a ser consideradas outras características de 

conjeturas submetidas ao escrutínio técnico. Quanto a esta 

idéia geral não há, entre filósofos e cientistas, muito desa

cordo; disputas começam a ter lugar em situações mais defini

das, quando se trata de estimar hipóteses e teorias concretas, 

notadamente das que sao produzidas nas ciências sociais e hu

manas. E por que de modo mais acentuado nes tas últimas? Ao 

responder, voltamos ã questão dos pressupostos das ciências do 

Homem. 

Como vimos, nao ocorrendo um acordo em relação aos 

fundamentos antropológicos dessas disciplinas - nem se jus ti

ficando expectativas de que venhamos a obtê-lo em futuro pre

sível - tornam-se pO~4Zvei4 e de~ejãvei4 orientações doutrin~ 

rias e metodológicas distintas. Na Psicologia Social, disci -
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plina inserida entre essas ciências, o problema da avaliação 

de teorias também não poderia deixar de ser um assunto sujei

to a controvérsias. Considerando-se todavia a perspectiva psi 

cossociológica mais difundida - individualista e nomotética -, 

quer dizer, a que se origina em autores norte-americanos, ve

rifica-se a aceitação das características apontadas por M.E. 

Shawe P.R. Costanzo (J970. p. 13 e 14) como atributos de uma 

boa teoria. Segundo estes autores, teorias dotadas de qualid~ 

de 'científica superior exibem os seguintes predicados: simpli 

cidade descritiva e dedutiva; reduzido número de pressupostos 

básicos, congruência com outras teorias, cuja validade sintá

tica e semântica seja reconhecida; capacidade explicativa; e 

utilidade. Se examinarmos estas propriedades com uma certa a

tenção, verificamos que elas são compatíveis com as caracte -

rísticas usualmente focalizadas na estimativa do valor cientí 

fico de t~orias oriundas das ciências naturais. Elas são con

sistentes, por exemplo, com a lista de predicados descritos 

por M. Bunge (1974, cap. J). Enfim, a questão com a qual nos 

ocupamos vem sendo discutida e examinada em suas di versas fa

ces. Convém, diante disso, proceder se letivamente e submeter 

ao crivo da análise apenas os atributos que, provave lmente 

poderão ser contados entre os' mais importantes. Acei tando es

ta orientação, discutiremos as seguintes características que, 

cremos, sejam aplicáveis a teorias da Psicologia Social: ~im

p!iQidade, potenQia! heunl~t~Qo, QapaQidade neativa e utilida 

de ~o Qial. 

A noçao mais primitiva de simplicidade é, segura -
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mente, a de que com este termo referimos algo que supomos nao 

ser divisível, que não contenha partes; tanto no sentido da 

qual~dade dos componentes que o formam quanto em termos da 

quan~~dade destes. g um ponto de partida, mas a aplicação fi

losófica do conceito de simplicidade no domínio em que nos e~ 

contramos instalados exige que se dilate a exploração de ou

tros significados deste termo. Assim, admitimos cinco inter -

pretações básicas para a palavra 'simplicidade': ontológica, 

epistemológica, teórica, metodológica e algorítmica. A ~~mpl~ 

e~dade on~olõg~ea interliga-se com a de tipo epistemológico ; 

a primeira é subentendida pela crença de que o mundo (ou ao 

menos uma parte dele) seja formado pela combinação de uns po~ 

cos elementos básicos; quanto ã ~~mpl~e~dade ep~~~emolõg~ea. , 

poder-se-á dizer que neste caso presume-se que para explicar 

a estrutura e a dinâmica da realidade objetiva bastar-nos-iam 

apenas alguns princípios. gerais. Já no que concerne ã ~~mpl~

e~dade ~eõJL~ea. estamos lidando com a linguagem que enforma co~ 

ceitos e, unindo-os, compõe teorias científicas. Neste plano, 

o que viria a ser simples? Aqui, a simplicidade será progres

sivamente alcançada quanto maiores vierem a ser as limitações 

na formulação, seleção e emprego de postulados, termos primi

tivos e conceitos básicos. Outra maneira de ponderar contri -

buições científicas é a que se baseia na ~~mpl~e~dade me~odo

lõg~ea.. Louvável, neste caso, seria a implementação de méto -

dos e técnicas que, em pesquis'as psicológicas, por exemplo, 

nao viessem a gerar situações muito artificiais, significati

vamente defasadas de experiências do cotidiano de seus parti 

cipantes. As formas de simplicidade apresentadas até este mo-
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mento diferem da de tipo ai90~Z~m~co. Esta última correspond~ 

ria à singeleza dos cálculos matemático-estatísticos aplica 

dos sobre informações quantificadas, resultantes de diligên -

cias empíricas ou experimentais. Adotando uma posição mais ms 

tanciada da que assumimos quando nos pomos a escrutar 
~ 

espe-

cies particulares de simplicidade, talvez pudéssemos asseve -

rar que, na sua base, esta questão se relaciona com crenças 

muito antigas na história do Ocidente; com suposições que vem 

sendo sucessivamente transmitidas ao longo do processo de edu 

caça0 científica e que nos propiciam não apenas uma visão pe

culiar da realidade mas, também, critérios de julgamento de 

nossas conjeturas a respeito dela. 

O po~enc~ai heu4Z~~~CO é o segundo atributo de te~ 

rias científicas que nos propomos a considerar nesta oportuni 

dade. Já o referimos., páginas atrás, como importante predica

do, pois nos faculta o desdobramento dedutivo de um conjunto 

de hipóteses não oferecidas pela matriz teórica original. Co-

mo assim? Antes de mais nada, vale esclarecer que o que se a-

firmou é aceitável se for considerada a idéia, por sinal mui

to descritiva, de que qualquer teoria científica é um grupo 

logicamente estruturado de sentenças que nos permitem organi-

zar, explicar e prover sentido aos dados que colhemos em nos-

sas pesquisas em limitadas porções da realidade. Daqui, desta 

perspectiva, é de se compreender que teorias heurísticas se

jam as que dão margem à obtenção de um maior número de hipót~ 

ses específicas, sendo estas extraídas da teoria mediante o 

emprego de regras lógicas. Dentre as contribuições psicosso -
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cio1ôgicas mais heurísticas podemos contar, sem qualquer dúv~ 

da,a ~eo~~a da d~~~onânc~a cogn~~~va de L. Festinger (1975), 

a mais notável das realizações da Psicologia Social na década 

de 1950. Esta teoria possibilitou a geração de um número bas

tante elevado de hipóteses particulares, que ensej aram o alar 

gamento do seudomírtio exp1icativo--;- Mas é também sob 

um outro aspecto, até agora não referido por nos, que a teo -

ria da dissonância cognitiva pode ser considerada heurística: 

ela suscitou novas interpretações para esse fenômeno intersuQ 

jetivo da oposição entre crenças relevantes. De acordo com o 

levantamento de A.G.Greenwa1d e D.L.Ronis (1978) , verifica-se, 

atualmente, a idéia de que a motivação para o restabelecimen

to da consistência cognitiva deva ocorrer tanto em virtude da 

consciência de urna desarmonia lógica quanto de uma necessida

de de preservação da auto-estima. De resto, a evolução da te

oria da dissonância cognitiva é urna boa ilustração para a con 

cepção da ciência como processo dinâmico, crítico e autocorr~ 

tivo, e que, sob o prisma da Psicologia dos Cientistas 

ser examinada em termos de dissonâncias experimentadas 

pesquisadores quando se deparam com evidências contrárias 

pode 

por 

-as 

suas hipóteses. Ao finalizarmos es ta parte gostaríamos de ob

servar que o potencial heurístico é uma das mais importantes 

características de teorias científicas; e porque assim o con-

sideramos é que acolhemos' o argumento de T .Herrmann (1977, p. 

59) de que uma teoria h.eurística deve ser mantida - enquanto 

nao for superada por outra, de aptidão explicativa superior-, 

ainda que esteja acuada por resultados muito adversos no pro-

cesso de falsificação. 
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Uma terceira característica a conferir um incremen 

to qualitativo a teorias científicas é a capacidade 4eativa . 

Teorias dotadas desta propriedade estimulam - por oposição 

o surgimento de teorias rivais. Neste sentido, exercem um pa

pel positivo na história das ciências; ainda que hajam maIo -

grado, mesmo que venham a ser derrotadas por teorias que lhes 

tenham sido antagônicas. t conveniente observar que a situa -

ção posta diante de nós difere da que abordamos mais acima, 

quando lembramos que ã teoria heurística também seja possível 

provocar o nascimento de novas alternativas de teorização; os 

casos do argumento anterior representam prolongamentos da te~ 

ria básica, neste, trata-se de teorias opostas às primeiras, 

tomadas como referências. Na Psicologia, a coexistência de 

teorias rivais é um fato muito conhecido e mais provável nes

te campo do que no das ciências naturais pois,persistindo de~ 

de as primeiras etapas da história das disciplinas psicológi

cas, distintas orientaçõeS- teóricas, haveríamos de contar, na 

pesquisa de fenômenos bem delimitados, com explicações provi~ 

das daquelas tendências. 

Teorias das ciências empíricas também tendem a ser 

avaliadas quanto à sua utilidade ~ocial. t evidente que esta 

característica guarda uma es"treita relação com pressupostos ~ 

xiolôgicos da Psicologia. Entende-se, e este é apenas um dos 

ângulos do problema, que uma das funções das teorias psicoló

gicas seja a de fornecer elementos informativos que nos perm~ 

tem ampliar o grau de consciência a respeito da nossa condi -

çao humana. Além desta interpretação, há outras, algo diferen 
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tes, pois nao é unívoco o entendimento da expressa0 'utilida 

de social'. Trata-se de um assunto sujeito a muitas controvér 

sias e as posições que se armam em torno dele deitam suas ba

ses sobre sistemas de crenças extra-científicas - ideológicas, 

se se preferir esta designação. Não há como remover por com -

pleto tais influências na apreciação de teorias científicas 

tem-se que reconhecê-lo. Mais: a admissão da eventual fragili 

dade de argumentos alinhados em defesa de critérios de avalia 

ção da utilidade social da produção teórica, não obsta o seu 

emprego. Na Psicologia também são encontrados situações dessa 

natureza; trace-se, por exemplo, um paralelo entre a P~~coto

gia. CJtZ:tica. de K.Ho1zkamp (1977), sobretudo a partir da chama 

da Jtetevânc~a. emancipa.:tôJtia., e os muitos outros autores que, 

como M.B.Smith (1973) fazem variar a estimativa do valor so

cial da pesquisa básica de acordo com o grau de seu aproveit~ 

mento tecnológico. Enfim, como estamos verificando, a utilida 

de social - embora não haja uma concordância entre especiali~ 

tas quanto ao significado a atribuir a esta expressão vem 

sendo admitida como um dos critérios de avaliação de teorias 

científicas; contudo, é pertinente observar que nós talvez 

não devêssemos levar esta questão tão longe, pois se assim pr.Q 

cedermos teremos que admitir que textos como o que temos em 

nossas mãos não deveriam ter sido escritos. 

Teorias científicas têm suas diversas dimensões a

valiadas criticamente. Sobrevivem as que apresentam um melhor 

desempenho ao longo dos testes a que sao sunmetidos. mas mes

mo as que foram ou venham a ser ultrapassadas terão cumprido 
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o objetivo de contribuir para ampliar os horizontes do enten-

dimento humano. 

5.4 MICROTEORIZAÇÃO NA PSICOLOGIA SOCIAL 

a) NZve~~ de teo~zacão 

Já ressaltamos, e precisamente no segundo capítu -

10, que a m~c~oteo~zacão é uma das características marcantes 

da Psicologia Social contemporânea. De fato, nao se chegara a 

outra conclusão se se examinar atentamente a massa de contri-

buições teóricas disponíveis nesta área que - é interessante 

notar -, em sua vasta proporção, cerca de 90 por cento, segu~ 

do a estimativa de R.B.Zajonc (1969, p. 4), foi produzida de

pois de 1945. 

Diremos, então, que a Psicologia Social, pelo fato 

de nela não se registrar a presença de teorias mais extensas, 

seja uma ciência inviável? Não, não será por esta razao que 

se afirmará da sua impraticahilidade. mas o certo é que é de-

sejavel insistir no rumo da construção de teorias de maior 
~ 

amplitude ou alcance explicativo. Assim o entendemos nos, por 

julgarmos que sejam teorias deste tipo as que se situam na mi 

ra de todos quantos se dediquem seriamente à pesquisa cientí-

fica, mas não o aceitam outros, dentre os quais reconhecemos 

psicólogos, como S.Koch_. de significativo desempenho teórico 

e crítico. Para este autor (consulte-se, neste particular, o 
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artigo por ele escrito em colaboração com M.Wertheimer et aI., 

1978), a Psicologia não deve ser interpretada a partir de pa

drões das ciências naturais, na realidade - segue o argumento 

de S.Koch -, a Psicologia Social é constituída por e~tudo~ 

p~~cotõg~co~, ficando implicitamente indicada, através destes 

termos, o caráter necessariamente particularizado das elabora 

ções teóricas de tipo psicológico. De certo modo, é correto 

e defensável observar que o argumento de S.Koch, similar ao 

de outros críticos da Psicologia - dentro e fora dela também

deixa manifestada uma perspectiva de ceticismo em relação ao 

futuro da Psicologia como ciência. Supomos, com base nos estu 

dos que fizemos a respeito dos pressupostos metafísicos desta 

disciplina, que posições céticas são mesmo de se aguardar; elas 

se justificam e se nutrem de insucessos havidos em programas 

de testagem de hipóteses- ps-icolôgicas, mas igualmente se a-

póiam na constatação de que esta disciplina não é (ao 

ainda) um campo de macrotéorização. 

menos 

Contudo, há outras posições, epistemologicamente 

mais otimistas, que se contrapõem a argumentos da classe do 

de S.Koch. As considerações de B.A.Farrell (1978) sao uma boa 

ilustração neste sentido. De acordo com este psicólogo inglês, 

embora seja difícil produzir teorias psicológicas seguindo os 

moldes aplicados nas ciências naturais, não se pode negar que 

na Psicologia houve e há progresso teórico; uma prova empíri

ca a fundamentar a sua assertiva poder-se-ia obter pela comp~ 

ração entre textos técnicos escritos em diferentes décadas da 

hist6ria da Psicologia. 
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Uma classificação que talvez possa ser útil na esti 

mativa do nível de teorização da Psicologia Social é a de S. 

M.Berger e W.W.Lambert (1968). Estes autores elaboram um sis

tema de avaliação baseado em três pontos: o bâ~~eo, o empZn~

eo-teõn~eo e o empZn~eo-teõn~eo ne~ntenpnetado. Vamos detalhá

los. O nível básico é caracterizado pela incidência de pesqui 

sas experimentais isoladas; a generalização de alguns achados 

de origem empírica ou experimental é o aspecto mais signific~ 

tivo do estágio empírico-teórico; finalmente, no plano empíri 

co-teórico reinterpretado avultam teorias que, integrando ou 

absorvendo outras de menor raio de aplicação, facultam o au

mento de seu poder de generalização. Complementando a inform~ 

ção, acrescentamos que S.M.Berger e W.W.Lambert admitem que a 

teon~a e~tZmufo-ne~po~ta já tenha alcançado os dois últimos 

níveis de teorização. Agora, à luz destes critérios, como si

tuaríamos a Psicologia Social? g evidente que um enquadramen

to rigoroso desta disciplina segundo o sistema aqui apresent~ 

do demandaria algum cuidado analítico, maior do que este que 

estamos tomando. Entretanto, supomos que seja mais fácil de

monstrar que amplas seções do contingente de hipóteses e teo

rias psicossociológicas venham a ficar situadas nos níveis bá 

sico e empírico-teórico. Ainda que algumas delas - como seria 

o caso das explicações basea~as no esquema estímulo-resposta

viessem a se alojar no terceiro grau, estaria para s~r aferi

da a sua validade externa no campo inter e transcultural. As

sim, de qualquer maneira, talvez se devesse preservar a idéia 

de que na Psicologia Social ainda continuamos a lidar com teo 

rias de pequeno alcance. Por outro lado, é provável que este 
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estado de coisas no campo da teorização da Psicologia Social 

seja considerado instigador àqueles mais afeitos ou dispostos 

a enfrentar desafios científicos. 

Numerosas críticas foram dirigidas i Psicologia So

cial durante os anos da chamada e~i~e desta disciplina. As oQ 

jeções procediam de diferentes posições teóricas, doutrinárias 

e ideológicas, alcançando os vários aspectos da Psicologia S~ 

cial - incluindo as teorias por ela englobadas, Esse assunto 

já foi por nós tratado no segundo capítulo; por este motivo, 

não voltaremos a considerá-lo. Entretanto, tendo sido exposto 

o problema da microteorização, convém referir, a fim de lo

grar uma apresentação mais completa, as principais críticas à 

Psicologia Social, ainda persistentes, e que t~m por alvo o 

tipo e o nível de teorização que esta ci~ncia atualmente com

porta. 

Pode-se verificar que muitas das restrições mais se 

veras à Psicologia contemporânea, em todos os seus campos, in 

cluindo-se, naturalmente, o da pesquisa básica, tenham surgi

do da Psicologia Crítica. O principal representante dessa po

sição, algo influente na Europa Ocidental, sobretudo entrepsl 

cólogos alemães mais jovens, é K.Holzkamp da .Universidade Li

vre de Berlim. As críticas de K.Holzkamp (1977, p. 9-34) que 

cabe focalizar nesta parte são as baseadas na de~integ~a~ão e 
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na banal~zação. Passemos a elas. São, como se perceberá, arg~ 

mentos relacionados entre si: com o termo 'banalização' apon

ta-se para o fato de que na maioria das pesquisas psicológi -

cas de tipo experimental cujo número ascende, segundo K. 

Holzkamp (op. cit., p.7S), a mais de 10000, anualmente, plan~ 

jadas e conduzidas com métodos e técnicas cada vez mais sofis 

ticadas, envolvendo até mesmo o emprego de sistemas de compu

tação eletrônica - tende-se por via de regra e excessivamente, 

para a investigação de aspectos mais particulares do comport~ 

mento humano, passando ao largo de processos psicológicos mais 

globais e complexos~ Quanto à banalização, e em síntese, o a! 

gumento é o de que em muitos casos as contribuições teóricas, 

porquanto endereçadas a aspectos secundários do objeto de es

tudo, caracterizam-se pela irrelevância. Essas críticas inci

dem, como o declaramos, sobre os diversos domínios da Psicolo 

gia mas, dada a formação e?pecializada de K.Holzkamp na Psico 

logia Social, é lícito presumir que com elas o autor aqui ci

tado devesse estar colimando especialmente esta disciplina. 

Outras restrições à Psicologia Social, enquanto ci

ência básica, e de alguma ressonância no Ocidente, são os de 

autores que perfilham uma perspectiva compreensivista, herme

nêutica e idiográfica. ~ a que se origina, por exemplo, da 

Etogen~a de R.Harré e P.F.Secord (1976), que discutimos no se 

gundo capítulo. A autores que se filiam a esta posição não ha 

veria muito o que aproveitar de pesquisas nomoteticamente ori 

entadas no domínio das ciências sociais e humanas pois, ten -
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do-se que deixar de lado tent-ãriVt;ts- de apreensao do significado 

de fenômenos em estudo e sendo este social, historica e cul 

turalmente relativo -, só alcançaríamos informações parciais 

e aplicáveis a processos menos voluntários das manifestações 

do agir humano. g um fato seguramente percebido pelos que se 

dedicam às ciências sociais e humanas, que continua em vigên-

cia a interpretação - exposta com nitidez desde o 
. ... 

prlnclplO 

deste século pelos componentes do Clneulo NeoRantiano de Baden-

de que essas disciplinas, relacionadas com o estudo de atos 

humanos ou de seus produtos (culturais), devam ser cultivadas 

com base em métodos apropriados, distintos dos das ciências 

naturais. Este modo de entender o papel e os objetivos daque-

les que avocam a si a pesquisa do Homem, ganhou novo alento 

após a publicação do livro de P.Winch (1972), que se tornou 

rapidamente conhecido e influente. Idéias nele expressadas es 

tão presentes no projeto científico para o desenvolvimento da 

Psicologia Social formulado por R.Harré e P.F.Secord, repeti

das vezes aqui aludido. Resta observar que a influência de P. 

Winch e das idéias por ele defendidas se espraia, alcançando 

outras ciências, como a Antropologia e a Sociologia. O recen-

temente publicado texto de J.Hughes (1983) pode servir como 

ilustração para o que acabamos de asseverar. 

Vamos ficar por aqui, concluindo que a Psicologia 

Social de orientação nomotética (mas seria igualmente a situ~ 

ção de qualquer outra orientação doutrinária e metodológica 

desta disciplina, analisada sob o prisma da que foi colocada 

na berlinda) encontra-se sujeita a críticas quanto às suas 
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realizações teóricas. No fundo - e nao há como deixar de come 

ter a reiteração - a raíz deste problema localiza-se no terre 

no dos pressupostos ontológicos. Passemos às conclusões fi

nais. 

5.S CONCLUSOES 

A idéia básica deste capítulo é a de que a princi -

paI meta a atingir nas ciências é representada pelas teorias. 

Qualquer delas constitui um sistema logicamente articulado de 

proposições, no qual as mais próximas aos fatos empíricos-as 

chamadas hipóteses - são inferidas de outras sentenças da mes 

ma teoria. Assim, sendo tais sistemas formulados a partir da 

uma linguagem, podemos considerá-los independentes da realida 

de objetiva. Completa-se o.argumento com a observação de que 

nas ciências empíricas cabe e é indispensável verificar o grau 

de compatibilidade entre as teorias e os fatos que com elas 

se pretende descrever e explicar. A metodologia fica a servi

ço deste propósito. 

Quanto ã origem das teorias científicas, parece-nos, 

a despeito de arrazoados de fundamentação positivista, ser 

mais fácil concluir pela sua procedência racional, vale dizer, 

cognitiva e lógica. Se tivéssemos que apresentar explicitamen 

te o nosso ponto de vista, preferiríamos transcrever umas pou 

cas frases de L.Febvre (1970, p. 179 e 180), nas quais fica 
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espelhada a perspectiva de que sem teoria prévia a pesquisa 

científica não se torna possível. Ainda que nos disponhamos 

simplesmente a observar, como o deixamos frisado no capítulo 

anterior, há que se dispor ao menos de alguns conceitos orien 

tadores. Por outro lado, o desenvolvimento de qualquer ciên -

cia depende não de um mero acúmulo de dados, por mais confiá-

vels que sejam, mas de teorias que nos permitam esclarecer e 

integrar aqueles, vinculando-os aos processos cuja 

e dinâmica intentamos conhecer. 

natureza 

A questão das teorias científicas nao pode ser in-

terpretada em termos do jogo do tudo ou nada. Boas teorias 

aproximam-se da realidade, possibilitando-nos explicar e pre-

ver eventos objetivos, mas não podem ser tomadas como aquisi

çoes definitivas. O progresso nessa área de labuta intelec 

tual dá-se, provavelmente, através da crítica, isto é, media~ 

te uma d~alét~ea negat~va - sublinhando-se eventuais deficiên 

cias semânticas e sintáticas da teoria visada -, mas que tam-

bém se faça acompanhar por um esforço construtivo, que nospe! 

mita transitar para uma plataforma mais avançada no entendi -

mento da realidade. 

Na ~sicologia, e de modo particular na PsicologiaS~ 

cial, seria conveniente fomentar a produção de novas teorias . 

E isto por duas razões principais: em primeiro lugar pelo fa-
~ 

to de que carecemos, neste campo, de um numero maior de teo -

rias dotadas de bons atributos, tais como os que foram anali-

sados mais atrás e, em segundo lugar, porque esta é a conse -
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qUência lógica e inevitável da constatação de uma falta de 

consenso no plano dos pressupostos antropológicos das ciên 

cias sociais e humanas. Se em relação a este último problema 

houvesse pleno acordo, então assistiríamos, em todas as dis -

ciplinas psicológicas, o surgimento de teorias assentadas so

bre iguais postulados. Fosse essa uma situação real e não sim 

plesmente hipotética, a presunção a acolher é a de que o co -

nhecimento psicológico seria o resultado do desdobramento de 

um só - e extenso - programa de investigação científica. Re -

tornamos à Psicologia Social para observar que diversos de 

seus especialistas dedicam-se ao exame do problema da constr~ 

ção teórica nesta área científica, havendo o interesse em se 

buscar meios e estratégias que permitam desenvolver e refor -

çar condutas intelectualmente mais produtivas entre os que se 

dedicam ã pesquisa básica. 

Algumas das atuais divergências existentes na Psic~ 

logia Social, tal como acontece, segundo o depoimento de J. 

Horton (1966), na Sociologia também, permitem entrever a insa 

tisfação de alguns de seus cultores em relação ao excessivo 

destaque concedido às teo~ia~ da o~dem em detrimento da P~ico 

logia da mudança ~ocial. Presumimos que na base desses confli 

tos teóricos encontrem-se premissas ideológicas, cuja aceita

çao depende da socialização a que se é submetido e do sistema 

de valores em defesa do qual estamos dispostos a assumir ris

cos sociais e políticos. Como quer que seja, o que está em 

jogo não são pressupostos ontológicos, mas sim, e quando mui-

to, valores .. De resto, é possível que seja verdadeira a 
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declaração de que uma ciência social desinteressada nunca e

xistiu e nem poderia existir, mas talvez conviesse acrescen -

tar que se a intervenção de interesses sociais na edificação 

teórica for direta e não controlada,então a atividade cientÍ

fica em desenvolvimento ficará irremediavelmente prejudicada 

em sua validade. 

Finalmente, deve-se reconhecer que a Psicologia So

cial contemporânea não nos oferece um conjunto consistente 

de hipóteses e teorias de ampla generalização - histórica e 

transcultural. Nesta disciplina predominam conjeturas de car~ 

ter probabilístico, referidas a diversos aspectos particula -

res do comportamento humano, sendo no momento improvável a 

formulação, teorica e empiricamente fundamentada, de sínteses 

compreensivas do Homem enquanto ser social. g verdade, este 

ramo da Psicologia não preenche eventuais expectativas de ob

tenção de esclarecimentos globais e generalizáveis, mas sendo 

uma área científica viãve! e inte~i~~ante, dispondo de uma 

inegável relevância social e, neste sentido, podendo contri -

buir na promoção de projetos políticos, educacionais, econômi 

cos, administrativos e sociais, conviria não apenas mantê-la, 

mas incentivar o seu progresso. 
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6 M~TODOS EM PSICOLOGIA SOCIAL 

~ um lugar comum, mas vamos começar por aqui, decla 

rando que a Psicologia Social é atualmente considerada uma ci 

ência empírica. A conseqUência mais importante desta asserti

va é a de que hipóteses e teorias devem ser consideradas a 

luz de fatos. Os instrumentos que nos permitem estabelecer es 

sas pontes, digamos assim, entre as nossas conjeturas e a re~ 

lidade são os métodos de pesquisa. Sobre esse assunto, pode -

se declarar que há reais progressos na análise técnica de 

tens muito específicos, como é o caso, apenas para fornecer 

alguns exemplos ,da teoria da decisão, do tratamento estatísti 

co a ser aplicado a dados que resultem de amplas pesquisas de 

levantamento e das regras ~ observar em processos inferenci -

ais. Além disso, é de se registrar que a literatura especiall 

zada referente à metodologia científica é abundante. 

Métodos de pesquisa constituem um dos fundamentos 

de qualquer ciência empírica. Porém, sob que perspectiva os 

analisaremos? De início, convém lembrar que o estudo filosófi 

co das estratégias de pesquisa científica tem lugar no domí -

nio da Metodologia. Entretanto, a nossa intenção não é a de 

proceder a uma profunda investigação dos predicados e defici-

ências de métodos aplicados nas diversas ciências empíricas , 

mas sim, e principalmente, a de tentar concluir, de maneira 

mais fundamentada, a respeito das propriedades epistemológi -
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Psicologia 

No segundo capítulo, ao tratarmos das característi

cas gerais - e identificadoras - desta disciplina, observa

mos que nela o método mais empregado é o experimental. De fa

to, considerando-se levantamentos realizados em revistas esp~ 

cializadas de Psicologia Social, como o encetado por S.B.Fried 

et alii (1973), verifica-se que métodos experimentais, notada 

mente os de aplicação laboratorial, continuam a manter a pre

ferência de psicólogos sociais. Talvez não seja ocioso obser

var, arrematando este parágrafo, que a pesquisa científica 

e de modo especial a que envolve iniciativas de controle de 

variáveis que afetam fenômenos do mundo objetivo, pode ser 

compreendida, em seu surgimento histórico, se a pudermos con

siderar inserida na linhagem de idéias que ganharam ímpeto a 

partir da Renascença. g nosso entendimento que as ciências em 

píricas envolvem um pen~a~ e um ag~~ empós o saber inaugura -

dos por figuras como Leonardo da Vinci (1452-1519) e Nicolau 

Copérnico (1473-1543). Esse dispor-se a lançar mão de todos 

os recursos intelectuais possíveis para explicar o mundo, ao 

mesmo tempo emque se acata o sistema de contrasteação teórico

factual como processo válido para a aferição do grau de acei

tabilidade de sentenças científicas, constituiu um padrão cul 

tural progressivamente difundido e aceito por artistas, técni 

cos e pesquisadores principalmente depois do século XVI. Os 

métodos científicos, sobretudo o experimental, desenvolveram

se no bojo desse movimento de idéias. 
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Este capítulo comporta cinco partes: uma apresenta

çao geral dos elementos da metodologia de pesquisa psicosso -

ciológica; uma análise dos métodos experimentais; uma exposi

ção e exame de alguns dos chamados métodos alternativos; con

siderações relativas a problemas éticos da pesquisa psicosso

ciológica; e, por fim, algumas conclusões. 

6.1 ELEMENTOS DA METODOLOGIA PSICOSSOCIOL6GICA 

a) Mêtodo~ e têeniea~ de pe~qui~a 

~ lícito afirmar que qualquer pesquisa científica re 

quer tanto o emprego de métodos quanto de técnicas; mas em que 

se distinguem uns dos outros, nem sempre fica esclarecido. A

fora isto, cumpre notar que o problema ora aventado não inte

gra o conjunto de questões substantivas da investigação psic~ 

lógica; é mais um aspecto relativamente secundário, taxionômi 

co e, provavelmente por ser assim considerado, incapaz de pr~ 

vocar maior interesse de pesquisadores. Não obstante, este a~ 

sunto será objeto de nossa atenção, já que nos propomos a re~ 

lizar um exame acurado dos fundamentos da Psicologia Social. 

De que idéias básicas partiremos? Da que a palavra 

'método' refere uma forma geral de conduzir pesquisas cientí

ficas; e da que têeniea~ sao maneiras de atuar, baseadas em 

recursos especiais, como sao os argumentos matemáticos, apar~ 

lhos e instrumentos, mediante os quais se pretende alcançarr~ 
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sultados, presumivelmente úteis, na investigação científica. 

Ao que foi declarado podemos aduzir o seguinte: o planejamen

to geral da pesquisa que se intenta concretizar depende do mi 
todo a ser implementado. Detalhadamente: a seleção de recur

sos humanos, materiais e têQn~Qo~, necessáriamente mobiliza -

dos na consecução de pretendidos objetivos epistemológicos e, 

por conseguinte, reclamados para a efetivação do projeto cie~ 

tífico, é orientada pela metodologia que será levada ã prát! 

ca. Técnicas de pesquisa inserem-se nesse quadro. Outra obser 

vação a fazer é a de que esses meios mais específicos, que 

são as técnicas de um modo geral, podem ser aplicados ao lado 

de métodos distintos. Cálculos estatísticos, sistemas de re

gistro de dados, instrumentos (psicométricos) de medida, os 

vários tipos de entrevistas e as salas de visão unilateral são 

exemplos de técnicas de pesquisa empregadas por psicólogosso 

ciais. 

Os diversos métodos em uso na Psicologia Social po

dem ser apreciados em função de duas idéias: Qont~ole e~ubo~

d~na.ç.ã.o a. h~põte~e~ Q~ent.z6~Qa.~. A rigor, e isto não nos pas

sará despercebido, há uma natural vinculação entre estes dois 

conceitos. Do controle diremos que ele pode ser aplicado em 

diferentes planos de pesquisa científica: do do tratamentoes 

tatístico ao da conduta dos que dela participam; do da medida 

de estímulos ao da promoção de variáveis intervenientes. Con

tudo, todos os casos de controle em pesquisas psicossociológl 

cas enquadram-se em uma de duas possibilidades gerais: na da 

influência sobre variáveis que influenciam ou defluem de fenô 

menos em estudo ou na do processamento estatístico de informa 
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çoes quantificadas colhidas no desenrolar da investigação. A

gora, os métodos de pesquisa psicossociológica podem ser dis

tribuídos ao longo de uma linha de continuidade que registra 

em um de seus polos um baixo grau de controle e no outro la

do, simetricamente oposto a este, um elevado índice de submis 

sao possível de variáveis significativas do objeto de estudo 

aos desígnios dos pesquisadores. Os métodos experimentais avi 

zinham-se desta última posição ao passo que os denominados mé 

todos empíricos, como o levantamento e o estudo de campo, si

tuam-se nas cercanias do polo de baixo controle. Essa disposi 

çao dos métodos psicossociológicos é paralela ao da sua parti 

lha em função do critério da submissão a hipóteses científi -

caso De fato, métodos experimentais têm sua razão de ser qua~ 

do houver hipóteses - isoladas ou deduzidas de uma teoria - a 

testar; a ausência de tais conjeturas tende a inibir planeja

mentos de pesquisa experimental e reduz a taxa de controle a 

observar na condução da pesquisa. g nessa região que ficam si 

tuados os métodos empíricos, cujo emprego usualmente sobrevém 

nos casos em que as presunç6es a respeito de características 

e propriedades dinimicas do fen6meno em estudo não lograrem 

alcançar uma formalização mais precisa e consistente. A fim 

de prevenir erros de avaliação,cumpre registrar que o mérito 

:ocial de pesquisas científicas não é diretamente proporcio -

nal ao grau de controle ã sujeição a hipóteses que estas ve

nham a patentear. Estudos de levantamento podem oferecer em 

bora seja reduzida a sua importância teórica - elementos de 

informação que permitem fundamentar iniciativas educacionais, 
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pOlíticas, econômicas, sanitárias e culturais de grande signi

ficado social; assim como há pesquisas experimentais cujos r~ 

sultados inscrevem-se (aparentemente) no círculo da triviali-

dade. 

Vimos, na seçao precedente, que a experimentaçãope! 

mite, em regra, testar hipóteses. Considerando o fato de que 

hipóteses são, de acordo com a terminologia kantiana, 
. ~ 

jU~ZO~ 

~~ntêt~eo~, tem-se que admitir ser indispensável aferir o seu 

grau de adequação aos fatos e, para este fim, os métodos exp~ 

rimentais constituem estratégias de pesquisa válidas. Entre -

tanto, existe aqui, a par de questões técnicas, o problema 

filosófico da veracidade d~ hipóteses e, por extensão, a de 

teorias científicas. O ângulo sob o qual este assunto vem sen 

do tratado, no plano filosófico, é o da ve~~6~eaçãoeda 6a{~~-

6~eação. 

A tradição científica sugeria ou insinuava, ainda 

que implicitamente, a idéia de que nas ciências a verdade nao 

devesse ser considerada apenas um ideal mas, ao contrário, al

go tangível, desde que fossem obedecidas as regras orientado -

ras da pesquisa científica. Esta concepçao, predominante nas 

ciências naturais do século XIX, vem sendo progressivamente s~ 

perada pela crença de que contribuições teóricas, por maior 

que seja a sua consistência, devem ser acolhidas como sistemas 
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de proposições fadados ao desaparecimento assim que surgirem 

teorias rivais dotadas de melhores qualidades científicas. Não 

obstante, insiste-se na busca de comprovações a favor das hi

póteses em julgamento, efetuando-se, aqui e acolá, retifica -

ções quer no plano da teoria quer no da metodologia e proces

samento estatístico, sob a alegação de que esta seria a aveni 

da do progresso nas ciências. Na realidade, este modo de pen

sar e proceder assenta-se sobre a suposição de que sej a factí 

vel produzir teorias verdadeiras. Não raro, ao se depararem 

com resultados adversos, cientistas e pesquisadores reagem, 

introduzindo em suas teorias hipóteses ad hoc ou, o que tam

bém ocorre, modificando aspectos da metodologia, incluindo-se 

nesta o conjunto de técnicas estatísticas em uso, de modo a 

favorecer a sobrevivência de suas conjeturas. A justificativa 

de tais esforços é a de que hipóteses devem ser veftlólcad~. 

o que pretendemos assinalar, com as declarações an 

teriores, é que a procura de dados que confirmem ou verifi 

quem hipóteses é uma práti ca que ainda subsiste nas ciências 

empíricas. Fatores relacionados com o treinamento especializ~ 

do, influência de comunidades científicas, interesses políti

cos, sociais e econômicos, além das motivações particulares de 

pesquisadores, devem ser arrolados e considerados ~m tentati

vas de esclarecimento do estado de coisas que estamos descre

vendo. Perguntar-se-á: a situação bosquejada é negativa? Será 

condenável o esforço aplicado com o fito de verificar hipóte

ses? Em pricípio, supomos que não, pois até mesmo para finali 

dades práticas necessitamos de um conhecimento confiável. Mas 
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esta afirmativa deve ser acompanhada de mais uma observação , 

a fim de elidir possíveis mal-entendidos. Atividades científi 

cas talvez não devessem ser dirigidas para a busca, a todo 

transe, de comprovaçoes que beneficiem conjeturas sob avalia

ção. Haveria - este ·é o pressuposto que fundamenta e esclare

ce este ponto de vista - o risco de, em pesquisas assim orie~ 

tadas, negligenciarmos dados lespecialmente os desfavoráveis) 

que poderiam ser úteis na elaboração de novas conjeturas ou 

no traçado do domínio de apli cação das que temos di ante de nós. 

A última sentença é congruente com o falsificacionismo de K. 

R. Popper, uma das idéias centrais da contribuição deste au

tor à Filosofia das Ciências. 

A óal~ióieação seria o critério de demarcação en -

tre o conhecimento científico e o de outras origens. No âmbi

to das ciências, de acordo com o Raeiona.li.6mo C JLZ.:ti e o , não h~ 

veria lugar para a crença de que teorias definitivas estejam 

ao alcance de nossa mão, ainda que docilmente nos apliquemos 

nesta linha. Mas, referindo mais uma vez o problema da demar

cação, convém notar que teorias científicas instruem quando 

são conhecidos casos aos quais elas não se aplicam, e se apr~ 

ximam de especulações insustentáveis quando se sugere que as 

assertivas que as constituem devam ser consideradas proposi -

ções universais. Assim, a falsificação cumpre o seu mister en 

quanto possibilitar a demarcação. 

Face o atual estágio de desenvolvimento da Psicolo 

gia Social, não há muito espaço para a análise que efetuamos, 
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mais aplicável as ciências naturais, teoricamente mais amadu

recidas. No entanto, poderemos dizer que esta discussão é ao 

menos conveniente, pois nos alerta para algumas questões filo 

sóficas suscitadas pela pesquisa psicossociológica, além de 

nos permitir a crítica de contribuições como a de R.B. Zajonc 

(1969, capo 2 e 3), a propósito da aprendizagem e desempenho 

em situações grupais. As duas hipóteses deste psicólogo so

cial - a de que a aprendizagem é prejudicada quando realizada 

na presença de outras pessoas e a de que o desempenho, ao con 

trário, é beneficiado em tais situações - foram propostas com 

elevado grau de generalização, presumindo-se a sua aplicabi

lidade a organismos situados em diferentes níveis filogenéti

cos.J:dese festejar esse empenho em fazer com que a Psicologia 

Social também passe a contar com generalizações mais amplas. 

Entretanto, é provável que na interpretação de resultados de 

pesquisa (de outros pesquisadores, como se poderá constatar 

consultando-se o livro de R.B. Zajonc) o autor tenha enfatiza 

do a ve.1Li6ic.a.ç.ã.a em prejuízo da fia..t.ó-t6ic.a.ç.ã.o. 

A participação de seres humanos em pesquisas psi -

cossociológicas é mais freqUente do que a de animais de ou

tras espécies. Neste sentido, justificar-se-ia a ênfase que 

se poderia emprestar ã expressão 'ciência humana' quando a re 

ferência viesse a ser a Psicologia Social. Em qualquer pesqui 

sa psicológica observa-se o desempenho de diferentes papéis 
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sociais: há o do pesquisador (ou experimentador, se for o ca

so), o dos auxiliares de pesquisa (con6ede~ado~, se durante 

as situações experimentais vierem a proceder como se fossem 

pessoas comuns, sem revelar a sua condição de auxiliares), e 

o das pessoas que, remuneradamente ou nao, seguem as instru -

ções do pesquisador, autorizando a observação e avaliação de 

seu próprio desempenho para fins de obtenção de dados necessá 

rios ã realização da pesquisa. Tradicionalmente, a designação 

para os últimos é a de 'sujeitos'. Mas, pergunta-se, é corre

to designá-los· assim? Não haveria uma outra expressão ou pal~ 

vra que nos possibilitasse referir o papel desempenhados por 

aqueles que, atendendo ao convite e à solicitação de pesquis~ 

dores assim como o de outrós tantos que, ignorando o fato de 

que estão incluídos em projetos de pesquisa, colaboram no de

senvolvimento de investigações psicológicas? g exatamente pa-

ra discutir esta questão que vamos nos deter um pouco 

página. 

nesta 

A palavra 'sujeito' sugere ou desperta a idéia de 

uma interação baseada na dominação. Será necessário esclare -

cer que processos interativos baseados na ascendência, sobre

tudo arbi trâria, de umas pessoas sobre outras, colidem com 

~dê~a4-604ça predominantes em nossos dias, tornando-se, por 

esta razão, repudiáveis? Aceita-se, provavelmente, a autorida 

de baseada na competência profissional, no saber e em princí

pios éticos; mas, seguramente, não a que descansa sobre as 

precárias bases do privilégio econômico e da iniqUidade polí

tica e social. 
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A pesquisa psicológica nao chega a se caracterizar desta ma

neira, mas ao termo 'sujeito' tendem a se incorporar tais co

notações negativas. Daí a resistência ao emprego desta pala -

vra e a explicação para a iniciativa tomada pela American 

Psychological Association CAPA) que, em 1973, concluindo pela 

inconveniência ética e prática do termo 'sujeito', ~ugen~u 

o seu abandono e a adoção, para substituí-la, da palavra 'pa.! 

ticipante'. Observe-se a data dessa resolução da APA: 1973; 

coincidentemente, um dos anos do período da crise da Psicolo

gia Social, quando a questão do tratamento dispensado aos paE 

ti cip antes, bem como a dos aspe ctos éti cos de empreendimentos 

científicos, encontravam-se submetidos à discussão. A propósi:. 

to do assunto houve, também. levantamentos empíricos J.S. 

Gillis (J976} , por exemplo, constatou que estudantes dos Cur

sos de Graduação em Psicologia estavam de acordo quanto ao em 

prego do termo 'participante' em substituição à palavra· 'su

jeito'. 

Naturalmente, o problema dos participantes de pes

quisas experimentais ultrapassa o aspecto aqui focalizado. Vai 

além, englobando fatos tão variados como são as crenças, moti:. 

vações, características de personalidade, nível educacional, 

experiência prévia e classe social, focalizando-se a provável 

influência dessas variáveis na realização de projetos de pes

quisa. Não cuidaremos de tais temas, mas também não ignoramos 

que a sua análise se impõe - mas isto num plano mais técnico 

do que epistemológico - pela simples razão de que se aspira, 

em qualquer pesquisa científica, alargar o quanto possível 

o número de suas virtudes sintáticas e semânticas. 
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De uma teoria que atende aos requisitos da con~i~

tência e da cO~4ência, diz-se que ela é válida. Mas, o que d~ 

veremos acrescentar de modo a tornar o conceito de validad~ 

mais apreensível? desde logo, temos que trazer para junto a 

nos muitas das informações apresentadas em capítulos anterio

res e que, em resumo, prendem-se à seguinte suposição: na~ c~ 

ênciM ~mpZ4icM bU-6camo.6 6oJr.ma4 .6úit~mM lõgico.6 d~ p4opo~i

ÇÕ~.6 capaz~.6 d~ no.6 p4opicia4 ~l~mento.6 pa~a int~4p4~ta4, ~x

plica4 ~ p4~V~4, com a maio~ p~obabilidad~ d~ ac~~o pO~.6Zv~l, 

6~nôm~no.6 q u.~, com algu.ma c~~~za, ac~itamo.6 como ~~ai.6. A 

validade encontra-se inscrita neste contexto e pode ser anali 

sada sob dois ângulos distintos e complementares: o técnico 

e o filosófico. No entanto, considerando os objetivos e a na

tureza deste texto, limitar-nos-emos ao segundo. O exame téc

nico da validade encontra-se em diversos livros de metodolo -

gia psicossociológica; o da autoria de D.T.Campbell e J.C. 

Stanley [1979), em especial, devido ã" clareza e precisão que 

exibe, situa-se entre os melhores. 

Nas ciências, a questão da validade incide tanto 

sobre a pesquisa quanto sobre o campo de aplicação de seus re 

sultados. Assim, dispomos de duas formas de validade: a inte4 

na, quando cingida ao planejamento e condução da pesquisa, e 

a ext~4na, quando se tratar do nível de generalização de hip~ 

teses submetidas ã contrasteação. Se neste momento estiver-

mos atentos, estaremos concluindo que a validade interna é o 
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critério de que nos valemos para aferir a aceitabilidade de 

resultados de pesquisas - que poderão depor a favor ou nao de 

hipóteses em testagem empírico-experimental ao mesmo tempo 

em que se constitui numa c.oVl.d..t:U .. o ,6..tVl.e qua. Vl.OVl. para a valida

de externa. Formulando esta conclusão de outra maneira, diría 

mos o seguinte: nem todas contribuições científicas - e este 

é um caso muito freqUente nas ciências humanas e sociais - po 

dem ser generalizadas para além dos participantes que integr~ 

ram o projeto de investigação; porém, se a pesquisa não disp~ 

ser de validade interna, então, sem dúvida alguma, os seus re 

sultados são epistemologicamente nulos. Em tais situações, a 

máxima lição a extrair é a das lacunas e erros cometidos. 

Vamos prosseguir, lembrando que estamos a conside

rar uma orientação nomotética; fosse idiográfico o ponto de 

partida de nossas reflexões, outro deveria ser o encaminhamen 

to deste assunto, assim como distintas seriam as conclusões a 

que atingiríamos. Tecnicamente, a validade interna depende de 

regras e cuidados a tomar na pesquisa, a fim de reduzir ou 

quiçá eliminar a intervenção de variáveis estranhas. Descan -

sam, tais quesitos (e preocupações teóricas que lhes deram o

rigem), sobre a premissa de que a meta a atingir é a avalia -

ção do grau de congruência entre hipóteses científicas e r 

fluxo dinâmico entre variáveis independentes (de estímulo) e 

variáveis dependentes (de resposta} do fenomeno em estudo e 

que, complementando, tal exame pode s"er melhor realizado qua!! 

do variáveis espúrias ficarem sob controle. No âmbito da vali 

dade externa, como já o declaramos, temos em vista delimitar o 
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universo ou raio de aplicação de hipóteses científicas. Pes -

quisas replicativas têm se prestado a esse objetivo de verifi 

car a existência de possíveis uniformidades comportamentais de 

seres humanos, embora estejamos submetidos a si tuações estimu 

ladoras históricas e sócio-culturais bem variadas. 

Na Psicologia, a via de acesso em pavimentaçio p~ 

ra o território onde se realizam estudos que interessam à es

timativa da validade externa de hipóteses científicas é a Psi 

cologia Intercultural. Trata-se de uma área caracterizada mms 

pela metodologia de pesquisa do que por uma temática específi 

ca, pois esta é a das disciplinas psicológicas de uma maneira 

geral. Neste particular, concordamos com L.Eckensberger que 

em sua dissertação professoral apresentada na Universidade do 

Sarre em 1970, define e caracteriza a Psicologia Intercultu -

ral exatamente nestes termos. Seria por aí, por conseguinte, 

que se materializariam iniciativas visando coletar dados im

prescindíveis ao balisamento do campo de aplicação de hipóte

ses psicológicas. As da Psicologia Social também. 

e) Va.do.6 oJr..iundo.6 da. in.tJr..o.6 pe.c.ç.ã.o 

Pesquisas psicossociolõgicas de algum interesse ci 

entífico e social firmam-se sobre dados de origem introspecti 

va. Sabe-se das dificuldades da introspecção mas, na Psicolo

gia humana, nao podemos prescindir totalmente deste método 

que foi considerado básico na Psicologia européia do final do 
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século XIX e na do princípio do atual. Talvez possamos ir até 

mais longe, e declarar que a introspecção talvez só seja dis

pensável quando a pesquisa for acentuadamente baseada na ob -

servaçao ou quando o comportamento a estudar for de nível re

flexo ou condicionado. Na Psicologia Social, porem, onde se 

realiza a investigação de condutas que presumivelmente envol

vem cognições, regras inferenciais, planos de ação, processos 

decisórios e manifestações emocionais e sentimentais (sendo 

que destas, sobretudo as endereçadas a outras pessoas), repre 

sentaria um sacrifício teórico - nao compensado pela objetivi 

dade de informações usualmente propiciadas por pesquisas nas 

quais dados extrospectivos gannam a primazia sobre quaisquer 

outros - a desconsideração de informações que participantes 

podem oferecer a respeito de vivências pessoais. Um atento e

xame de pesquisas atualmente realizadas na Psicologia Social 

autoriza a conclusão de que elementos introspectivos acabam 

por ser computados. Naturalmente, por não desejarem se iludir, 

psicólogos sociais tentam planejar e controlar da melhor ma

neira possível as suas pesquisas; destarte, elementos de ori

gem introspectiva manifestam-se e são colhidas em específicas 

situações estimuladoras. A introspecção tem lugar tanto em 

pesquisas empíricas- como nos levantamentos de opinião públi

ca por exemplo - o 11anto em si tuações experimentais, na me dida 

em que nestas forem considerados processos e estados subjeti

vos dos participantes. 

Entretanto, não é qualquer espécie de introspecção 

que vemos sendo empregada na Psicologia Social contemporânea. 
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Qual seria, então, a modalidade de introspecção em uso por 

psicólogos sociais? De certo modo, o tipo de introspecção a

plicada nesta área científica se encontra ilustrada na primei 

ra parte desta seção, mas convém distender um pouco mais o as 

sunto. Em princípio - e esta é uma observação de caráter ge

ral - a introspecção está ao alcance de qualquer pessoa ex

cluindo-se apenas os casos de crianças e os daqueles que apr~ 

sentam graves distúrbios de personalidade ou se encontram sub 

metidos a intensos: processos emocionais. O que caracteriz a es 

te método ê a tentativa que se faz de reconhecer e identifi -

car experiências pessoais, como sucede com as de natureza co~ 

nitiva e emocional - inacessíveis à percepção. Em particular, 

no que concerne ã pesquisa psicológica, é hora de se observar 

que insucessos havidos nas fases iniciais da história desta 

ciência, desaconselham construir teorias exclusivamente basea 

das na introspecção daqueles que as arquitetam; há que subme

ter - vale a insistência - nossas conjeturas qualquer que se

ja a gênese destas. a contrasteação factual. Retomando o pro

blema da introspecção na Psicologia Social, vamos notar que 

nesta disciplina não se verifica a prática do método intros -

pectivo segundo os moldes clássicos, dos primeiros teóricos 

da Psicologia, mas sim, no sentido do aproveitamento de infor 

mações oferecidas por participantes de pesquisas psicossocio

lógicas. E qual seria o objeto da introspecção desses partici 

pantes? Dependendo das metas da pesquisa. poderiam ser cren -

ças, lembranças, disposições e estados afetivos. interesses e 

representações cognitivas. entre outras. 
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b quase supérfluo o que vamos dizer, mas é bom a

crescentar que o aproveitamento de informações geradas por in 

trospecção, ainda que estas tenham ocorrido em situações con

troladas de pesquisa, devem ser submetidas ã análise crítica. 

6.2 ~TODOS EXPERIMENTAIS 

Na Psicologia, métodos experimentais sao utiliza -

dos com maior freqUência do que em qualquer outra ciência so

cial e humana. E nao se dirá que isto seja uma novidade, pois 

a experimentação vem sendo praticada desde o princfpio da hi! 

tória desta ciência. Reconhece-se a existência, na Psicologia 

contemporânea, de outras tendências teóricas, como a Psicolo

gia Fenomenológica-Existe~cial~ que repele a metodologia exp~ 

rimental, mas tudo indica que este método goze de uma vasta ~ 

ceitação entre psicólogos que se dedicam à pesquisa básica.No 

campo da Psicologia Social, os pesados argumentos críticos 

contrários à experimentação psicossociológica, formulados e 

apresentados durante o período da C.JU..lj(!. desta disciplina, a

lém de não conseguirem demover pesquisadores da sua práti ca, 

contribuiram no desenvolvimento de novos metodos experimen 

tais. Concluindo: do ponto de vista metodológico pode-se di

zer que a Psicologia é uma ciência natural. 

o pressuposto ontológico diretamente relacionado 
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com a experimentação psicológica é o da invariância de rela -

ções funcionais entre variáveis antecedentes e variáveis con

seqUentes do comportamento. Em espécies infra-humanas, a sup~ 

sição de uma certa estabilidade entre variáveis de estímulo e 

variáveis de resposta não produz maior desconforto teórico; 

no plano dessas espécies é presumivelmente estreita a margem 

de variação do comportamento por influência de fatores voliti 

vos individuais. Já no caso de seres humanos não há tanto a

cordo, entre psicólogos, quanto à existência de conexões re

correntes entre estímulos e respostas. Aqui, topamos novamen

te com o problema da imagem do Homem na Psicologia, analisado 

no terceiro capítulo deste texto. Como ficamos, então? Bem,cE 

mo quer que seja, pesquisadores alinhados a favor de uma Psi

cologia nomotética são ao menos obrigados a admitir que, até 

certo grau de complexidade, atos humanos sejam regulados por 

c6nexões mais ou menos estabilizadas entre variáveis indepen

dentes e variáveis dependentes. No entanto, a delimitação do 

período histórico de vigência dessas conexoes não pode ser fe,h 

ta com precisão e é um problema que, atualmente, não está sen 

do cogitado. Até mesmo porque a Psicologia Histórica - disci

plina a que recorreríamos, caso intentássemos descrever e ex

plicar comportamentos humanos que tiveram lugar em épocas an

teriores - não se encontra, como já o deixamos assinaladopági 

nas atras, suficientemente amadurecida, em termos teóricos e 

metodológicos, de modo a que se pudesse justificar expectati

vas de que dela viéssemos a colher esclarecimentos prestantes. 

Desta forma, a suposição da invariância das relações funcio -

nais aqui discutido não recebe o endosso do conhecimento, di-
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gamos assim, da história natural do comportamento humano. O 

pressuposto em questão é uma hipótese de trabalho, mas nao uma 

afirmativa que se possa apresentar como verdadeira. 

A rigor, tratando de conexoes entre antecedentes e 

conseqUentes de fenômenos empíricos, estamos, no fundo, dian

te do problema da cau~al~dade. g uma questão que desde D.Hume 

(1711-1776) vem sendo posta no centro de controvérsias filosó 

ficas e científicas. Mas, por escapar aos objetivos que na e

laboração deste trabalho temos em vista, nós não o considera

mos senaotangencialmente. A perspectiva inaugurada por D. 

Hume (An Enqu~~y Conce~n~ng Human Unde~~tand~ng, seçao 5, paE 

te 11, divisão 44) abriu caminho para que o princípio da cau

salidade fosse reconsiderado sob o prisma do hábito e do cos-

tume: relações de causa e efeito esta é a conclusão de D. 

Hume - não podem ser presumidas como derivadas de um mandamen 

to ontológico, mas sim, como crenças que orientam condutas hu 

manas, sendo cristalizadas quando experiências individuais fo 

rem bem sucedidas. Assim, o princípio da causalidade foi reti 

rado do universo da Metafísica e instalado no campo da análi

se psicológica. Não obstante, para o desenvolvimento de nossa 

argumentação, nós simplesmente admitiremos o princípio da cau 

dalidade como um pressuposto ontológico, como premissa adota

da ao menos implicitamente por cientistas e pesquisadores. Qu~ 

to mais não seja, pelos que se valem de métodos experimentais. 

O entendimento de que a causalidade é um grave pr~ 

blema de natureza filosófica e que envolve a assunção de com-
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promissos metafísicos, deve ter contribuído para que na Psic~ 

logia este termo raramente compareça em textos técnicos. Há 

muitos psicólogos que, ciosos da imagem de sua disciplina, e

vitam empregar palavras e expressões da tradição filosófica ; 

isto poderia gerar - esta é a sua opinião - alguma ambigUida

de e equívocos. Contudo, não podendo-se desfazer do pressupo~ 

to das relações de causalidade. sugerem a sua designação a

través de expressões como 'variáveis antecedentes' e 'variá -

veis conseqUentes'; 'variáveis de estímulo' e 'variáveis de 

resposta'; 'variáveis independentes' e 'variáveis dependen 

tes'. As últimas sao das mais correntes. Finalizando, devemos 

nao nos esquecer que há uma grande diferença entre a causali

dade mecânica e a causalidade psíquica. Presumimos que a da 

primeira espécie, aplicada aos processos materiais não encon

tre maiores obstáculos para ser tomada como invariante; mas 

esse beneplácito não alcança a segunda, que comporta dificul

dades especiais. Na Psicologia contemporânea, o problema da 

causalidade psíquica situa-se no contexto dos debates em tor

no das eaU4a4 e ~azõe4 do comportamento humano. Diante de 

tal estado de coisas, a sugestão mais modesta a apresentar 

é a de que em pesquisas psicossociolôgicas devamos nosacaute

lar e, agindo com prudência e criticamente, tentar discernir 

as premissas que se encontram na origem de nossas demarches ci 

entíficas, a fim de suprimir a ingenuidade e lograr alguma 

compreensão da nossa conduta. 
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b) Modal~dade4 da método expe~mental 

Nas ciências contemporâneas, a experimentação ten

de a ocorrer quando duas condições esti verem presentes: uma 

hipótese ou conjetura a contrastear e o controle (tanto o do 

planej amento quanto o estatístico ,a adotar) especificado. His 

toricamente, porém, esta é uma concepção muito nova, pois ain 

da nos séculos XVII e XVIII, por 'experimento' entendia-se 

mui to freqUentemente, a provocação artifici aI do fenômeno a ser 

estudado. Por outro lado, em nossos dias, o método experimen

tal assumiu diversas formas, sendo que na Psicologia Social 

as mais conhecidas são as seguintes: experimento de laborató

rio, experimento natural, experimento em situações sociais c~ 

muns, experimento de laboratório nos quais condições da reali 

dade são recriadas, experimentos nos quais algumas pessoas 

desconhecem o seu papel de participantes e experimentos men

tais. Nesta seção, procuraremos esclarecer esta filtima modali 

dade de experimentação psicológica e as sugestões de D.T. 

Campbell (1969)a propósito de reformas sociais como situa 

ções propícias à experimentação psicológica. 

Expe4imento~ menta~~ sao de há muito conhecidos na 

Física. A sua principal característica - iJ1dicada pela própria 

denominação - é que este tipo de estratégia resume-se a pro

cessos cogni ti vos que podem ser acompanh_ados de instrumentos 

e regras de cálculo. Tenta-se obter representações mentais de 

possíveis mudanças que algum fenômeno poderia apresentar se 

viesse a ficar submetido a determinadas influências. Essas re 
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presentações subjetivas seriam mentalmente desdobradas numa se 

qUência que partiria do estado inicial do fenômeno em pesquisa 

até as condições finais que ele presumivelmente exibiria se 

fosse submetido às variáveis previstas no experimento mental. 

O que justificaria a realização de experimentos dessa nature

za? Há diversos fatores a considerar: limitações de tempo; i~ 

suficiência de instrumentos e recursos técnicos; e, entre ou

tros, inacessibilidade do objeto em virtude de sua grandeza (é 

o caso dos fenômenos astronômicos). No entanto, é indispensá

vel acrescentar que esta forma de experimentação não pode 

substituir o tradicional experimento de laboratório, pois so 

este último propicia condições mais adequadas para o julga 

mento de conjeturas teóricas. Assim, excetuando-se os casos 

em que a experimentação seja inexeqUível, o experimento men

tal apenas preludia o do laboratório. Ao que dissemos, cabe 

adicionar a informação de M.Bunge C19J2b, p .. 835) de que expe

rimentos mentais são de maior utilidade nas ciências aplica -

das do que na pesquis a b ási ca. 

Agora, qual é a situação deste método na Psicolo -

gia Social? Bem, ele de fato não é tão utilizado quanto os o~ 

tros; na verdade, psicólogos sociais, em suas pesquisas, con

tinuam a dar preferêp~ia ao experimento de laboratório. Entr~ 

tanto, há registros de tentativas de aplicação do experimento 

mental em investigações psicossociolõgicas. G.R. Semin e A.S. 

R.Manstead (1979), num artigo que já foi objeto de nossas con 

siderações, precisamente no segundo capítulo deste texto, re

ferem, às páginas 198, 199 e 200, a utilidade do experimento 
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mental em pesquisas do comportamento social humano. A opinião 

destes autores, contra a qual não temos qualquer restrição a 

-fazer, e a de que na Psicologia, experimentos mentais assim co 

mo os de laboratório, envolvem conduta~ nômica~, quer dizer, 

comportamentos enquadrados por normas e costumes sociais, co~ 

partilhados por membros da sociedade submetidos a processos 

de socialização semelhantes. Tais condutas são manifestadas em 

situações interativas mais formalizadas, sendo de elevada pr~ 

visibilidade. Na Psicologia Social, como nas ciências natu 

rais, o experimento mental não é o sucedêneo perfeito do exp~ 

rimento de laboratório, mas de qualquer modo apresenta duas 

vantagens: faculta prever resultados de pesquisa ao mesmo tem 

po em que permite avaliar oportunidades de aplicação de pa

drões nômicos de comportamento. Relembrando: condutas nômicas 

são freqUentemente eliciadas e emitidas em pesquisas experi -

mentais. 

Parece nao ter havido muita receptividade às idéias 

de D.T.Campbell (1969) de que sociedades modernas poderiam a-

dotar programas sociais em caráter experimental. Os frutos 

teóricos desses programas - ao contrário do que acontece tra

dicionalmente na experimentação científica - seriam auferidos 

posteriormente à execução do projeto de reforma social, se e~ 

te for acompanhado por pesquisadores. g claro que em tais si

tuações multiplicam-se problemas relativos ao planejamento e 

controle, que são, como vimos, fatores básicos em pesquisas 

experimentais. Além disso, podem ser feitas outras objeções, 

como as baseadas na questão do financiamento, nas eventuais 
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resistências de comunidades científicas, na natureza conserv~ 

dora de projetos de reforma social e na forma de relacionamen 

to com agentes governamentais incumbidos de promover mudanças 

sociais. Não podemos analisar tais problemas neste lugar, mas 

é pertinente observar que as propostas de D.T.Campbell talvez 

devessem ser examinadas com maior cuidado. e atenção, pois p~ 

recem viáveis e permitem supor que, sendo implementadas, car

reariam benefícios teóricos e práticos. 

c) Vedução e indução 

Na análise dos métodos dedutivos e indutivos con

vém discernir aspectos lógicos e empíricos. Do ponto de vista 

lógico, inferências de argumentos dedutivos não podem deixar 

de ser verdadeiras se as premissas também o forem; ao passo 

que as conclusões de argumentos indutivos não podem ser enun

ciados universais, por maior que seja o número de premissas 

listadas. Estas são as noções lógicas fundamentais, a respei

to desses argumentos, numa versao resumida. Agora, qual é o 

papel da dedução e da indução nas ciências empíricas? Nessas 

áreas, o problema vem sendo discutido de maneira mais aprofu~ 

dada desde F.Bacon (1561-1626), que destacou a relevância da 

indução na pesquisa empírica Cconsulte~se, neste sentido, a 

- obra Novum OJtga.num, concluída em 1620). Uma importante reto

mada do problema da indução na pesquisa científica ocorreu no 

século XIX através de J.S. Mill (1806-1873), cujas contribui

ções encontram-se consignadas no seu A Sys:tem oü Logic. (1843). 
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Nesta obra sao apresentadas cinco ~anone~ (m€todos) da inves

tigação indutiva: os da concordância, da diferença, dos resí

duos, da variação concomitante e o conjunto (da concordância 

e da diferença); todos eles baseados na suposição de que as 

ciências empíricas devam repousar sobre óaxo~ - origem e jus

tificação de nossas assertivas a respeito da realidade. Ao se 

conceder tal importância à indução na pesquisa científica, fi 

ca implícito um certo ceticismo quanto às possibilidades da 

Jtazã.o como fonte de esclarecimento. de fenômenos do mundo ob

jetivo. Por outro lado, adotando-se uma posição dedutivista , 

visualiza-se o problema da pesquisa científica de outra manei 

ra: empreitadas científicas com maior probabilidade de obten

çao de resultados produtivos são as precedidas de teorias ou 

alguma hipótese a respeito dos acontecimentos que se ambicio

na poder explicar. Antes de passarmos adiante, vamos fazer uma 

pequena síntese: argumentos dedutivos e indutivos são estrutu 

ras construídas de enunciados que se apresentam no plano lógi 

co; o processo cognitivo que lhes dá origem € o raciocínio 

e, por fim, nas ciências entremeiam-se argumentos ( dedutivos 

e indutivos) e métodos de pesquisa. 

o problema da indução interessou tanto a cientis -

tas, como P.B. Medawar, quanto a filósofos, como K.P.Popper, 

contemporâneos. Ambos criticaram esta metodologia, mas seus 

argumentos são baseados em premissas diferentes. Enquanto P. 

B.Medawar 0972, capo lI) concluiu ser inviável realizar pes

quisas científicas sem que haja hipóteses que as orientam, K. 

R. Popper (1975, capo I) apontou para o fato de que a indução 
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nao pode conduzir a conclusões de validade universal. Na ver-

dade, independentemente das restrições destes autores, pode -

mos admitir que se formos severos em nossa crítica, haveremos 

de concluir que o método indutivo só estimula a realização de 

induções sucessivas, sendo um processo alimentado pela expec-

tativa de que do resultado combinado de todas elas possam e

mergir enunciados de aplicação generalizada. No fundo, se hou 

vesse uma efetiva fidelidade às regras do método indutivo 

permanecer-se-ia no círculo estreito dos fatos observáveis. Mas, 

ao que tudo indica, podemos nos considerar livres de tal amea 

ça, pelo simples motivo de que a indução não seria sustentá -

vel se não houvesse assentimento - o que na realidade aconte

ce - ao pressuposto de que experiências passadas sejam seme -

lhantes às atuais, ou vice-versa. Assim, o que se verifica -e 

que não podemos abdicar de postulados prévios - mesmo na con

dição de pesquisas que queremos mais adstritas aos fenômenos 

(tal como esses nos parecem ser}. Naturalmente, as

siste razão à M.Black (1975) que, numa análise logicamente bem 

conduzida (e finalizada) daindução, menciona, entre out ros 

aspectos, o valor pragmático dos procedimentos indutivos, a

plicados ao nosso viver diário. Sim, em atividades rotineiras 

orientamo-nos freqUentemente com o auxílio de suposições, ra-

ramente alicerçamos nossas;oes sobre certezas. 

Diante desta questão, como se encontra posicionada 

a Psicologia Social? Nesta disciplina constata-se uma tendên

cia de crescente valorização de método dedutivo. Isto se infe 

re do empenho de psicólogos sociais de formalizarem os seus 
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projetos de pesquisa a partir de hipóteses básicas que, em aI 

guns casos, são logicamente derivadas de teorias matrizes. As 

replicações que se seguem aos experimento originais, vistas 

em conjunto, guardam uma semelhança com o método indutivo mas, 

na verdade, o que com elas se almeja atingir é a distensão da 

validade externa da conjetura em teste. Não se presume que de 

tais iniciativas possam resultar leis do comportamento defini 

tivas e insofismáveis. 

Objeções aos métodos experimentais empregados na 

Psicologia não constituem qualquer novidade. Críticas a estas 

estratégias surgiram desde o início da Psicologia Científica, 

e, de lã para cã, continuam a existir. Diversos fatores foram 

e sao considerados em argumentos restritivos à experimentação 

psicológica. Uma impugnação das mais freqUentes é a que se b~ 

seia na artificialidade da experimentação. g uma crítica ain

da persistente, embora se saiba que em todo~ os experimentos 

- nos das ciências naturais também - produzem-se situações 

artificiais; é uma objeção ainda lembrada, a despeito do pon

deráve' argumento de que a realidade do laboratório, natural

mente distinta da da vida ordinária, tem por meta pôr à prova 

hipóteses científicas. Vale lemorar que a crença subjacente à 

conduta experimental é a de que talv~z ~x~~tam vZnQulo~ 4eta

t~vam~nt~ ~~tãve-i.~ ~nt4~ va4iãv~i~ ant~Q~d~nt~~ ~ va4-i.ãv~L6 

Qon~~qa~nt~~ do o6j~to ~m ~~tudo, Qujo Qonh~Q~m~nto no~ hab~-
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lita~ia a atende~ tanto a objetivo~ e~entZüieo~ quanto a int~ 

~e~~e~ p~itieo~. Quanto às críticas à experimentação na Psic~ 

logia Social, admitimos que elas possam ser classificadas em 

três categorias distintas: as de natureza técnica, as de fun

do ideológico e as de origem filosófica. 

Críticas de natureza t~eniea pressupoem a aceita -

çao, ao menos implícita, da crença da validade da experiment~ 

ção psicossociológica. Os efeitos dessas objeções materiali -

zam-se na produção de aperfeiçoamentos na metodologia de pes

quisa e refletem. indiretamente, a presença da suposição que 

referimos na frase anterior. Por outro lado, é extensa a lite 

ratura técnica constituída de contribuições dessa classe. No 

momento não importa referir os muitos títulos dessa bibliogr~ 

fia; assim, ao considerarmos a tese de doutoramento de N. 

Friedman (1971), só temos .em vista com ela exemplificar traba 

lhos do gênero. Em sua pesquisa, N. Friedman Copo cit.) proc~ 

rou esquadrinhar a influência de múltiplas variáveis - fre

qUentemente insubmissas ao controle - apresentadas por pesqui 

sadores e participantes ao longo de situações experimentais . 

Na realidade, N. Friedman chamou a atenção para a influência 

de variáveis como: as paracinésicas, as paralingUísticas, as 

das formas de cumprimento social, as da natureza e modo de a

presentação de instruções, as produzidas pela comunicação vi

sual e gestual, as da idade e do sexo, entre outras. Os resul 

tados práticos de seus esforço.s encontram-se no nono capítu -

10, onde são apresentadas três sugestões visando o ape~üeiç.o~ 

mento da metodologia experimental psicossociológica: a filma-
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ge, de sessoes experimentais, a seleção aleatória de pesquis~ 

dores (experimentadores) e a sofistificação de técnicas de 

controle estatístico. 

Impugnações de cunho ~deoiôg~eo também apresentam 

alguma variação. Nesta classe ficaríam incluídos argumentos 

de condenação do método experimental na Psicologia,assentados 

em críticas sociais. Por aqui, a suposições mais geral é a 

de que a pesquisa psicológica de ordem experimental estaria 

subordinada a uma orientação socialmente conservadora. Neste 

sentido - estamos buscando uma síntese - teorias psicológicas 

coonestadas através de métodos experimentais tendem a contri

buir no aperfeiçoamento de técnicas de ajustamento de seres 

humanos a situações educacionais, de trabalho, políticas e s~ 

ciais previamente determinadas. Em etapa mais adiantada deste 

argumento crítico encontra-se a conclusão de que a pesquisa 

psicológica de natureza experimental - admitam-no ou nao os 

pesquisadores - encontrar-se-ia ã serviço da manutenção do 

~tatu~ quo. A P~~eoiog~a C4Zt~ea de K.Holzkamp, com a valori

zação da ~eievâne~a emane~patô~ia ilustra a espécie de obje -

ção considerada neste momento. 

Finalmente, há as objeções de base n~io~ô6~ea.Aqui, 

o ponto de convergência é o de que a validade de experimentos 

psicológicos confina-se a faixas mais elementares do comporta 

mento humano. Quando for a vez de atos numanos livres e, con

seqUentemente, responsáveis, falece a utilidade da experimen

tação. Como se vê, deparamo-nos mais uma vez com o problema 
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dos pressupostos antropológicos da Psicologia. Seria improdu

tivo trazer novamente à baila argumentos que expusemos no te! 

ceiro capítulo; por isso, vamos apenas observar que a crítica 

filosófica é procedente, mas não deve conduzir ao abandone. da 

experimentação psicossociológica. Ao contrário, mantendo vivo 

o interesse epistemológico, conviria fomentar e incentivar 

porquanto não temos como justificar plenamemte os pressupos -

tos ontológicos desta ciência - orientações ou tendências teó 

ricas e metodológicas diversas, dentre as quais situa-se a 

experimentação. Entretanto, a sobrevivência dessas correntes 

nao deve depender da complacência social, mas sim de predica

dos teóricos e práticos de contribuições delas provenientes. 

Deixamos para o final a interessante contribuição 

de R.L. Henshel (1980). Este autor sugere que se reverta a 

perspectiva tradicional e se faça a pergunta: a experimenta -

ção psicológica não poderia revelar a ocorrência de relações 

funcionais inexistentes na vida real? A opinião de R.L.Henshel 

e a de que de fato isto seja possíveL O exemplo~presen tado 

a favor de seu ponto de vista é o dos experimentos baseados 

no b~oóeedbaek, nos quais os participantes aprenderam a con -

trolar as suas ondas aióa, coisa que - presumivelmente - nao 

poderiam alcançar na vida comum. O argumento de R.L. Henshel 

fornece-nos um ?ngulo de análise da experimentação que 

ser explorado mais aprofundadamente. 

deve 
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6.3 ~TODOS ALTERNATIVOS 

O volume de críticas endereçadas à metodologia ex

perimental e a compreensão de que psicólogos sociais deveriam 

considerar mais direta e sistematicamente, em suas pesquisas, 

a influência de variáveis culturais, históricas e sociais so

bre o comportamento humano, incentivaram a busca de métodos 

alternativos. À vista da bibliografia mais recente, está-se au 

torizado a concluir que esses encaminhamentos no campo da me

todologia psicossociológica continuam a ocorrer. As múltiplas 

tentativas de valorização e aperfeiçoamento de métodos e téc

nicas empíricas de investigação explicam-se exatamente pelo 

fato de que se pretende encontrar substitutos válidos para a 

metodologia experimental. Dos métodos alte~nat~vo~, como os 

chamamos, que atualmente despertam algum interesse, vamos con 

siderar apenas três: a pesquisa-ação, a análise da linguagem 

ordinária e os comparativos. Se jâ não houvéssemos referidoes 

te assunto em diversas passagens deste texto, especialmente no 

segundo capítulo, quando tratamos das características da Psi

cologia Social contemporânea, nao conviria antecipar a nossa 

conclusão de que, sem amoargo de recentes avanços na metodolo 

gia empírica, procedimentos experimentais são de longe, os 

mais perfilhados. 

A pe~qu~~a-a~ão foi desenvolvida e introduzida na 

;Psicologia Social por K. Lewin C)9481. Uma importante caract~ 

rística deste método € a possibilidade por ele ensejada, de 

promover um consórcio entre objetivos científicos e propósi -
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tos sociais práticos. De certo modo, as preocupaçoes em torno 

de uma Psicologia Social Aplicada tiveram como prelúdio a pe~ 

quisa-ação. Atualmente, ressurge o interesse por este método, 

cujo emprego foi rareando depois do falecimento de K. Lewin . 

Uma indicação muito clara neste sentido é o livro de H. Moser 

(1978), no qual o autor ressalta o fato de a pesquisa-ação e~ 

contrar-se novamente no plano das cogitações e das práticas de 

especialistas alemães nos domínios da Psicologia, da Educação 

e da Sociologia. Supomos que a atração exercida por esta met~ 

dologia advenha do fato de que a sua implementação mais efici 

ente, em comunidades e organizações formais, depende da efeti 

va participação daqueles que as integram. Em outras palavras: 

sendo a pesquisa-ação compatível com o ideário de correntesp~ 

líticas e sociais de cunho democrático e, até mesmo, libertá-

rio, em processo de difusão em sociedades contemporâneas, -e 

de se supor que este método seja mais valorizado por pesquis~ 

dores mais dispostos a se engajar ativamente em projetos de 

mudança do Homem e da sociedade, do que pelos interessados em 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa básica. No caso pa! 

ticular de países latino-americanos,as dificuldades e proble-

mas neles existentes criam uma atmosfera propícia ã apresent~ 

çao de sugestões e ã concretização de iniciativas práticas que, 

entre psicólogos sociais, podem se realizar pelo conduto da 

pesquisa-ação; neste sentido, o artigo de Y.S.Vargas (1981) é 

bastante revelador dessa tendência. Contudo, há que reconhe -

cer que, no seu exercício, a pesquisa-ação envolve um dilema 

que, sendo solucionado na direção de metas científicas, pode-
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rá deixar insatisfeitos os que aguardam resultados sociais 

mais imediatos; e, por outro lado, se no seu processamento 

interesses sociais vierem a ocupar uma posição de realce, en

tão poderá ocorrer uma diminuição dos lucros teóricos. 

A anãliJe da linguagem o~dinã~ia, como método de 

pesquisa psicossociológica, surge no contexto da Etogenia de 

R. Harré e P.F.Secord (1976). Sob esta perspectiva, presume -

se que os atos humanos mais relevantes sejam os dotados de 

significado, sendo este conferido pelas peculiaridades sócio

culturais do meio em que nos encontramos. Assim, caberia, a 

cientistas sociais, a tarefa de interpretar o sentido de esp~ 

cíficas manifestações da conduta humana. Os resultados dessa 

atividade hermenêutica só são virtualmente generalizáveis, p~ 

is não se pode definir exatamente o seu conjunto de aplicação, 

nem excluir a eventual desfiguração de interpretações inici

ais, pela intervenção de novos fatores pessoais e ambientais. 

Segundo R.Harré e P.F.Secord (op. cit., capo 14), a metodolo

gia mais adequada para a captação do sentido de comportamen -

tos humanos em processos interativos é a análise da linguagem 

ordinária. O aspecto básico deste método, baseado no pressu -

posto de que pode haver uma clivagem semântica entre a lingu~ 

gem científica e ~ linguagem comum, é justamente a valoriza -

ção, para fins de pesquisa, do comportamento verbal ordinário, 

que se manifesta no cotidiano das pessoas. Na aplicação psi -

cossociológica do método da análise da linguagem ordinária ca 

beria, por exemplo, indagar do sentido de termos como 'justi

ça', 'democracia', 'personalidade', 'inteligência', 'costume' 
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e 'atitude', na suposição de que o conhecimento da interpret~ 

ção a eles atribuída, pelas pessoas cuja conduta pretendemos 

compreender, seja a chave para o nosso desiderato. Numa ava -

liação das possibilidades deste método, diríamos que, até ce! 

to ponto, ele constitui uma novidade na Psicologia Social; que 

é justificado por uma concepção antropológica que tem como 

cerne a idéia da liberdade humana; que sua aplicação em pes -

quisas psicossociológicas guarda uma relação com o tÕP~QO do~ 

~~~tema~ de Q~en~a~; e que, enquanto método de pesquisa, ne

cessita encontrar um melhor desenvolvimento técnico. 

E~tudo~ Qompa~at~vo~ inserem-se, de acordo com a 

classificação de L.J.Cronbach (1957), na categoria dos méto -

dos correlacionais, quer dizer, quando não se tiver por obje

tivo a pesquisa de relações nômicas. Mas, o que pode ser com

parado, que seja de interesse psicossociológico? Por exemplo, 

podem ser comparadas informações: relativas a processos inte-

rativos em grupos que difiram sob os mais diversos aspectos 

(dinâmicos e estruturais); formas de comportamento pró-social 

em sociedades e épocas diversas; e padrões comportamentais i~ 

fantis e adultos de uma mesma pessoa, entre outras possibili

dades. Algumas das mais notáveis contribuições da Psicologia 

Social contemporânea foram obtidas mediante a aplicação de mé 

todos comparativos: os diversos estudos de D.C.McClelland, a 

respeito da neQe~~~dade de ~eai~za~ão, que envolvem paralelos 

entre sociedades historicamente distanciadas entre si, e abem 

sucedida pesquisa de U. Bronfenbrenner (1976), na qual foram 

confrontados os sistemas educacionais russo e norte-americano, 
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sao dois bons exemplos a considerar neste sentido.W.J.McGuire 

(1976), autor que citamos (positivamente) em diversas passa -

gens, pode ser aqui também tomado como representante de psic~ 

logos sociais interessados em promover o alargamento do leque 

de métodos alternativos de pesquisa psicossociológica, sobre

tudo no que tange aos métodos comparativos. 

Por que se insiste na formulação de métodos alte~

~at~vo~ (em relação aos experimentais)? Há duas razões para 

explicá-lo: em primeiro lugar porque se deseja poder contar 

com métodos que não produzam ou se apliquem a situações tão 

artificiais quanto as dos experimentos de laboratório e, em 

segundo lugar, porque se presume que métodos empíricos, comp~ 

rativos e outros, possam ser de maior utilidade na exploração 

científica do comportamento social humano, submetido a compl~ 

xos sistemas de estimulação sócio-cultural. Resta observar 

que, sem embargo de recentes conquistas no plano da metodolo

gia psicossociológica de tipo alternativo, não se está autori 

zado a concluir que ela nos provenha de estratégias muito con 

fiáveis na pesquisa de relações nômicas. 

6.4 PROBLEMAS gTICOS DA PESQUISA PSICOLdGICA 

Vem aumentando o número de análises a respeito de 

dilemas éticos na pesquisa científica. Na Psicologia, e nos 

últimos tempos, a crítica de cunho moral e ético incide tanto 

sobre a situação de participantes de pesquisas básicas quanto 
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sobre a conduta de profissionais nos virios campos da Psicol~ 

gia Aplicada. Pressentimos que estamos diante de problemas i~ 

tricados, cuja solução demanda vigorosos estudos e reflexões. 

Acrescenta-se, como mais um fator a ampliar a dificuldade da 

análise moral, a idéia - irrefutável - de que ela se baseia 

numa linguagem p~e~e~itiva. Assim, o Bem e o Mal - categorias 

éticas fundamentais - não constituem entidades que se ofere -

çam ao tratamento usualmente proporcionado pelos cientistas 

aos objetos de suas perquirições. Na ~tica, a linguagem é a 

do dever ser (e não a do que é ou supomos que seja) e o seu 

principal problema é o dos fundamentos de suas teorias e dou

trinas. Não sendo o ajustamento em relação aos fatos e crité

rio de validade dos preceitos éticos, compreender-se-á que o 

nosso assentimento a essas proposições deva depender dos arg~ 

mentos que lhes sirvam de sustentação. A principal justifica

tiva para a preocupação em torno das bases da linguagem ética 

é a de que a homens lúcidos repugna o arbítrio. Nesta -seçao, 

restringir-nos-emos a apontar para alguns dos problemas éti-

cos relacionados com a pesquisa psicossociológica, sem nutri! 

mos a intenção de deixá-los resolvidos.Os objetivos deste tr~ 

balho e a necessidade que teríamos de mobilizar informações e 

procedimentos especiais de análise, que não nos estão disponi 

veis no momento, sao os principais fatores r(Jponsáveis pela 

brevidade d~stas piginas. 

Enquanto pesquisadores, psicólogos sociais se dep~ 

ram com problemas--éticos em três planos diferenciados de suas a-

tividades profissionais: no domínio de seus valores básicos 
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enquanto cientistas; no terreno de suas relações com colegas 

e instituições sociais; e no espaço de suas interações e deve 

res para com participantes e auxiliares de pesquisa. Quanto 

ao primeiro plano, lembramos que no terceiro capítulo encon -

tram-se algumas observações a respeito de valores que orien -

tam e conferem sentido à conduta dos que se dedicam à ciência. 

Certamente haverá uma grande variedade de interesses, motivos 

atitudes, hábitos e valores que se organizam segundo uma cons 

telação peculiar a cada pesquisador, mas é lícito dizer que 

no comportamento dos cientistas um valor sobrepuja os demais: 

a hone~tidade inteleQtual. g sobre este valor que repousa a 

legítima pesquisa científica; a partir do momento em que a ho 

nestidade intelectual for negligenciada, ou pior de que isto, 

desprezada, degrada-se a conduta do pesquisador e anula-se o 

mérito de esforços por ele despendidos. 

A par dos valores pessoais daqueles que se dedicam 

à prática da investigação, existem as questões morais de seu 

relacionamento com colegas, comunidades científicas e insti -

tuições sociais; estas podem ser avaliadas sob o prisma da g

tica Social. Não nos cabe ditar normas de conduta àqueles que 

fazem da pesquisa a sua profissão, especificando comportamen

tos a elogiar e listando outros que seriam passíveis de repr~ 

vaçao mas, sob um ângulo de análise racional, perguntamo-nos: 

qual seria o grau de confiabilidade a atribuir às declarações 

de pesquisadores que, em suas práticas profissionais e em seus 

relacionamentos com membros da comunidade científica, deixam 

de ser intelectualmente honestos? Certamente nenhum. Além dis 
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so, se prolongarmos esta reflexão, veremos que na~ ciência~ o 

principal valor é o teõ~co, é o que se refere ao conhecimen

to, e por conhecimento só podemos entender que sejam declara

ções epistemologicamente verdadeiras. Assim, nao nos podemos 

recusar a concluir que no caso particular da pesquisa cientí-

fica, o valor ético da honestidade intelectual encontra-se ~ 

a 

serviço do ideal do saber. Admitimos não poder afirmar apodi

ticamente quando e em que condições o conhecimento é plename~ 

te verdadeiro, mas possuímos a certeza de que estaremos na 

sua rota enquanto houver lisura no pensar e agir que concerta 

mos para ir ao seu encontro. 

De um modo geral, na Psicologia, os problemas éti-

cos mais focalizados não são os que acabamos de considerar 

mas sim, os que dizem respeito a aspectos da pesquisa experi-

mental, envolvendo participantes humanos. A alimentar tais a

nálises encontra-se a preocupação, muito louvável, de resgua! 

dar e respeitar os direitos de todos aqueles que, renumerada

mente ou não, colaboram na promoção do conhecimento, partici

pando de pesquisas científicas. Aqui, a reflexão ética, é, na 

maioria das vezes, realizada por psicólogos, como por exemplo: 

G. Johansson (1979) e S.G.West e S.P.Gunn (1978). Este fato 

explica o caráter específico das situações subrr tidas i consi 

deração filosóficaeafalta de conexão entre os argumentos a

presentados com a dimensão axiológica da ciência como proces-

so. Julgando este estado das coisas com alguma severidade, di 

ríamos que normas éticas preconizadas por psicólogos que se 

debruçaram sobre problemas morais da pesquisa científica sao 
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compatíveis com valores da Civilização Ocidental, cujas ori

gens encontram-se nas antigas Civilizações grega e romana, 

e na tradição religiosa judáico-cristã, mas carecem de funda

mentos (metafísicos ou teológicos) mais seguros e explícitos. 

Aliás se examinarmos atentamente os códigos de ética de psic~ 

logos - que incluem normas aplicáveis a situações de pesqui-

sa - como o da American Psychological Association ou o dos psi:. 

cólogos brasileiros, constataremos que as prescrições neles 

contidas são fundamentadas em costumes e valores que vieram 

até nós pela via da tradição, mas nao são preceitos firmemen

te ancorados em axiomas éticos. Daí a conclusão da necessida-

de de maior empenho na análise de problemas morais da pesqui

sa científica, a fim de que nos venham a ser alvitradas 

gras de conduta que possamos reconhecer como aceitáveis. 

nós parece que esta demanda é justificada pela simples 

de que nao podemos nos desvencilhar - dentro e fora das 

re-

A 

razao 
. ~ 

C1.en-

cias de problemas éticos. Eles estão até presentes no nosso 

agir cotidiano, que envolve escolhas, momentos de decisão,fo~ 

mas e métodos de conduta, em cuja realização nao dependemos 

exclusivamente de experiências passadas e de interesses pes -

soais e coletivos imediatos. 

De plano, pode'" ser identificadas três questões é

ticas em experimentos psicossociológicos: a apresentação de 

inüo~maçõe~ pa~eiai~ ou di~to~eida~ com o propósito de ocul -

tar os reais objetivos da pesquisa aos participantes~ a deeeE 

çao produzida em participantes que sao informados de que Tec~ 

berão tais ou quais benefícios, mas na realidade deixam de ob 
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negat~va~ 

que prejudicam participantes em algumas investigações experi

mentais. O primeiro destes problemas é o mais geral e - admi

tindo que tais procedimentos devam ser abolidos -, entrevemos 

apenas duas possíveis alternativas de encaminhamento: a que 

se nos afigura eticamente mais adequada seria a de modificar 

aspectos da metodologia experimental em uso, de modo a ense -

jar participações conscientes e voluntárias; a segunda fir-

mada sobre a convicçio ' de que objetivos de pesquisa são frus 

trados na medida em que os participantes, e de antemão, daqu~ 

les ganharem conhecimento -, envolve a necessidade dese edifi 

car justificativas éticas mais consistentes. Quanto às decep

ções, eventualmente inflingidas a participantes, o mais acon

selhável seria obviá-las por completo, pois nao nos parecem 

ser essenciais à concretização de planos de pesquisas experi

mental. Finalmente, no que concerne aos prejuízos psicológi -

cos e sociais involuntariamente c~usados a participantes, e-

xiste a dificuldade de se caracterizar com nitidez e avaliar 

com precisão, e em cada caso, a natureza e o montante de tais 

malefícios. Entretanto, há contribuições psicossociológicos 

que, em virtude do tratamento dispensado aos participantes 

tendem a causar alguma indignação àqueles que delas são ínfo~ 

mad 3. Uma das realizações da Psicologia Social contemporânea 

de orientação experimental, que fica situada nesta classe, 

a pesquisa de S.Milgram (1974), a respeito da obediência 

autoridade. Este psicólogo social não ignorou as críticas 

que foi alvo e chegou mesmo a tentar refutá-las (S.Milgram 

Opa cito apêndice I). 

~ 

e 

~ 

a 

de 
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Análises relativas a problemas éticos só têm senti 

do se admitirmos que sejamos entes morais; que sejamos pes

soas capazes de escolher livremente valores e princípios em 

função dos quais possamos ordenar a nossa conduta. ~ também 

sob este prisma que se justificam debates em torno dos temas 

que referimos ao longo destas páginas que, por sua gravidade, 

exigem um exame mais extenso e profundo do que o até agora a 

eles proporcionado. A rigor, há muito o que fazer no plano da 

deontologia da pesquisa psicossociológica. 

6.S CONCLUSOES 

Do ponto de vista histórico, o desenvolvimento da 

metodologia da pesquisa científica é uma conseqUência da pro

gressiva afirmação do pressuposto de que hipóteses e teorias 

devem ser submetidas ã prova pública dos fatos. Para M. 

Reuchlin (1981), esta seria, dentre todas, a mais fundamental 

das opções que psicólogos, em suas investigações,devem fazer. 
p 

Podem 0ttar pela recusa, justificando-a com argumentos os 

mais diferentes, mas se assim procederem, instalam-se num cam 

po que não é o da ciência. 

Por outro lado, a despeito da inegável importância 

do papel epistemológico desempenhado por métodos e técnicas 

de pesquisa, é justo reconhecer que são estratégias e instru

mentos secundários; são secundários no exato sentido de que 

sua implementação, ao menos em ciências teoricamente mais de-
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senvolvidas, subordina-se ã intenção de verificar o grau de 

congruência entre conjeturas e fenômenos da realidade objeti

va. g oportuno acrescentar que não é razoável esperar que, 

mesmo de uma aplicação disciplinada da metodologia de pesqui

sa, sejamos capazes de identificar relações nômicas na ordem 

do objeto. Na verdade, vínculos funcionais entre variáveis 

antecedentes e variáveis conseqUentes não surgem diretamente 

da observação dos fatos, nem da aplicação da metodologia cie~ 

tifica. g mais plausível supor que sejam produtos racionais. 

A metodologia da pesquisa experimental e .. . emplrlca 

é imprescindível ã Psicologia Social nomoteticamente orienta

da. Da assunção desta perspectiva, segue-se a idéia de que· é 

conveniente continuar envidando esforços para que métodos e 

técnicas de investigação venham a ser aperfeiçoados e possam, 

desta maneira, angariar n~veis cada vez mais elevados de vali 

dade interna aos projetos de pesquisa psicossociológica. En -

tretanto, vale lembrar que o fator decisivo na escolha do mé

todo a utilizar não deve ser a educação especializada do pes-

quisador, .mas sim, a natureza do tema a estudar. 

Métodos experimentais sao os mais adotados em pes

quisas psicossociológicos. Apesar disso, este não é UIIl ponto 

pacifico, pois subsiste muito ceticismo em relação ã aplicabi 

lidade dessas estratégias de pesquisa no estudo do comporta -

mento social humano. Contudo, as críticas assestadas contra 

essa metodologia, além de não conseguirem demover psicólogos 

sociais de sua prática, contribuíram - paradoxalmente - no 
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aperfeiçoamento dos métodos experimentais. A persistência de 

objeções não poderia deixar de ocorrer, pois ainda que se con 

corde com os princípios lógicos da experimentação e se acatem 

os pressupostos antropológicos da Psicologia Científica, per

manece renitente a suposição de que no fundo - no terreno das 

motivações das crenças -, são diferentes as razões das condu

tas de duas ou mais pessoas, cujas ações ostensivas considera 

mos semelhantes. 

Fica a observar o fato de que 

levo concedido aos métodos experimentais 

de um acentuado re 

poderá resultar uma 

desconsideração da influência de variações históricas no com

portamento humano. E isto, segundo o nosso modo de ver, acar

retaria um prejuízo teórico, pois estamos convencidos de que 

na conduta que hoje manifestamos estão presentes, de certa ma 

neira, conquistas dos nossos antepassados. 



7. CONCLUSOES GERAIS 

Ponderando bem, parece correto afirmar que o que 

logramos escrever até agora pode ser considerado um conheci-

mento psicológico de ~e9undo 9~au. Poderia ser assim classi

ficado, pois tentamos avaliar o limite do conhecimento que te 

mos a respeito de nós mesmos. Naturalmente - e o título do tex 

to bem o indica - empenhamo-nos no sentidole analisar os ali

cerces sobre os quais a Psicologia Social vem sendo edificada 

mas, ao longo de nossas prospecções, também consignamos al

guns argumentos a respeito das possibilidades cognoscitivas e~ 

sejadas por hipóteses e teorias psicossociológicas. Vem daí a 

confiança de que o enquadramento que propomos para este estu

do possa ser acolhido. 

A disposição para a análise de pressupostos metafi 

sicos e lógicos das ciências empíricas nem sempre é reforçada, 

B.B. Wolman (1971), por exemplo, havendo concluído não serem 

de utilidade científica as contribuições filosóficas ora dis

poníveis, recomendou aos psicólogos que desconhessem a Filoso 

fia da Ciência. No polo oposto ao de B.B.Wolman encontram-se 

psicólogos como D.E.Leary (1980) que, partindo da premissa 

por sinal; muito justificada - de que a Psicologia já apresen 

ta um considerável desenvolvimento teórico, opina a favor da 

análise dos postulados epistemológicos e da estrutura lógica 

da metodo10gia.de pesquisa empregada nesta área científica 

Não fosse para concluir este parágrafo, seria ocioso decla--

27 
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rar que, entre os dois e considerando o problema em discussão, 

ficamos com D.E.Leary. 

Estudos como o nosso podem ser incriminados como so 

cialmente inúteis. A hora é de concluir e não de justificar , 

mas autorizamo-nos a prestar mais um esclarecimento a respei

to do problema. E o faremos com muita brevidade. Observe-se : 

dando guarida ã idéia de que o agir conseqUente possa resul-

tar da clareza cognitiva e só por acaso de interpretações ob~ 

curas e contraditórias, somos levados à conclusão de que ciên 

cias epistemologicamente mais confiaveis são exatamente as 

que têm os seus fundamentos delineados e expostos de maneira 

explícita. Pensamos assim. 

Por via de regra, o objeto de estudo na Psicolo

gia Social é o comportamento humano que se manifesta no plano 

dos processos interativos. 'Reside exatamente aí uma das difi

culdades desta disciplina científica: a da tendêne~a para a 

pesquisa de fenômenos que, do ponto de vista sócio-cultural, 

podem ser considerados transitórios e contingentes, ao invés 

da ênfase na investigação de ocorrências mais estaveis e re-

correntes, como devem ser as da aprendizagem, cognição e mo

tivação. Desta orientação, significativamente observada en

tre psicólogos sociais, pode resultar uma e~êne~a ep~4ód~ea, 

isto é, uma disciplina que, sendo caracterizada por um es-

forço de acumulação de dados, em detrimento da construção t~ 

órica, devera ter - se houver o interesse em torna-la social

mente util - os seus achados permanentemente submetidos à re-
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visão. 

Todas as ciências empíricas - e a Psicologia So-

cial R~O constitui uma exceção - são fundamentadas por pres-

supostos ontológicos, epistemológicos, lógicos e axiológicos. 

No entanto, nas ciências sociais e humanas, de uma maneira 

diversa da que se verifica nas ciências naturais ,há mais desa 

cordo quanto às suposições metafísicas. De fato,naquelas,sub

sistem diferentes imagens do Homem, sem que se vislumbre alg~ 

ma possibilidade de solução, ao menos para breve, do proble

ma da antítese entre as concepções do determinismo e da liber 

dade humana. Em conseqUência deste estado de coisas que se 

verifica na região das premissas antropológicasJtornam-se po~ 

síveis, na Psicologia, tantas tendências de desenvolvimento 

teórico quantas forem as alternativas filosóficas existentes. 

Visualizando o problema desta forma, nós até fomos mais adian 

te e chegamos à conclusão de que se justifica a defesa do 

p~~nclpio da p~oti6e~a~ão teõ~~ca, mas com a seguinte restri

ção: a de que hipóteses e teorias psicológicas devam ter seus 

atributos 4intitico4 (lógicos) e'4emant~co4 (congruência com 

os fenômenos) permanentemente avaliados. A perspectiva é a de 

que pode nao haver certeza quanto aos postulados ontológicos, 

mas pode-se obter alguma claridade no território das conexões 

entre nossas assertivas e os fatos que com elas tentamos ref~ 

rir e explicar. 

Também supomos que iniciativas científicas conse-

qUentes são as que partem e ficam assentadas sobre uma matriz 

conceitual. Conceitos são indispensáveis à observação e ~ 
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construção teórica. No que concerne ã teorização, percebe-se 

que psicólogos sociais tendem a fazer uso de termos teóricos 

e observacionais; os primeiros aplicam-se as va~iãvei~ in~e~

veniente~ e con~t~uçõe~ lôgica~. Embora esta seja uma dife

renciação que, de certo modo, venha sendo negligenciada na 

Psicologia, notadamente depois da década de 1950, admitimos 

que, por conveniência teórica deva ser mantida. Compreender

se-a, naturalmente, que a nossa declaração faça mais sentido 

a teóricos desprendidos de compromissos positivistas. 

A Psicologia Social de nossos dias não é constituí 

da de teorias paradigmáticas e carece de maior integração in

trateórica. Em parte, esta sltuação pOde ser expllcada pela 

persistência de problemas no terreno dos pressupostos filosó 

ficos e lógicos. Em pa~~e, dissemos, pois outro fator a mili 

tar contra o ldeal da édlficação de teorias abrangentes e o 

da falta de continuidade dé muitos tópicos de pesquisa psi-

cossociológica. Estes não chegam a vicejar, são, às vezes 

prematuramente abandonados.Por outro lado, entendemos que te~ 

riascientÍficasnão possam ser depositadas e guardadas no esca 

ninho das aquisições definitivas; são apenas sistemas de lin

guagem que nos facultam interpretar a realidade de maneira co 

erente e nao doutrinas dogmáticas. 

E de praxe, empregar quando possível, métodos ex 

perimentais em pesquisas psicossociológicas. Mas, utilizando 

se de tais estratégias, assume-se um compromisso ontológico: 

o da suposição de que sentenças que exprimem relações nômicas 

possam ser articuladas com fatos da realidade objetiva. Logi-
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camente nao compreendemos coisa diversa: se se pratica a ex

perimentação é por que se tem, como referência, a Suposlçao de 

um possível vínculo - não diríamos universal e necessârio 

mas ao menos recorrente e estâvel, entre variâveis anteceden-

tes e variâveis conseqU~ntes. Em si, este pressuposto não ~ 

e 

de se rejeitar, nós até entendemos - dada a conclusão que 

obtivemos da anâlise dos fundamentos antropológicos da Psico-

logia - que ele deva ser mantido; o que não compreendemos 
~ 

e 

a incoerência de se empreender pesquisas experimentais quando 

se estâ a defender a perspectiva do livre arbítrio de amplai~ 

gerência comportamental. A Psicologia nomotêt~ea talvez se

ja viâvel, mas devemos procurar clareza em relação a dois po~ 

tos: no dos pressupostos ontológicos e no da determinação do 

nível de comportamento, abaixo do qual, invariâncias nômicas 

seriam de se esperar. 

Procurando-se algum distanciamento histórico, nao 

parece ser absurdo declarar que psicólogos sociais, a despe! 

to das dificuldades de fundamentação de sua disciplina, vem 

contribuindo no processo de autoconsciência que a Humanidade 

iniciou hâ alguns séculos. Esta afirmativa, além de ser uma a 

valiação indireta do mérito da Psicologia Social, também pode 

ser tomada como uma reafirmação do ponto de vista de que as 

ciências materializam por um lado e refletem de outro a nossa 

pretensão de saber. 
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