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SUMÁRIO 

Proourou-aa no presants trabalho exalÚnar o signifioado ex.!,. 

to do oonceito de redução, en~uant~ aplioável às oiências, particular- ' 

.ante à Psicologia. O reducion1s~o, conforme foi destaoado, terá d. 

ear verifioado, inicialaeDte, aob os aspectos legais, metodológicos e 

linguÍsticos, isto ., se~do as f~rmas de natureza sais geral. 

No âmbito da Psl~ologia, foram consideradas aail 

aente as contri buiçõea ··d. R. Carnap • 0.0. lTatt propondo, 

.enta, uaa redução de linguagem e à Fisiologia. A análiss 

deta.l.hada 

re speoti Vo!, 

crítica d~.!. 

tas contribuições re.laltou .uas defioiênoia. prinoipalaent. sob doil 

aapeotool a rejeição da concepção de ~ue 08 objetos 

• 08 ângulcs vilido~ d~ investigação oientífioa, e ~ 

apreaentall divar-.. 
aueeaaia de rig~ 

rosa ooaprovação e~pÍrioa dos argusentos reduoionistas anquanto pass~ 

elo plano lógioo para o ·ooncreto, ou ultrapassam diversoa níveis onto

logicaaeata definidos da realidade. 

o estudo també •• ostra a articulação do reduoioni.llo ooa o 

problema oorpo-mante, procedendo-ee a um exa~ das prin~ipaio solu9õe~ 

moniatas e dualistaa, ofereoidas para soluoionar a questão. A. alterno!, 

tiva mail ade~uada para o exalle das manifestações psicológioas. deverá 
. . 

ear & adoção de diTersoB plan08 da investigação ao invés de uaa oriea 

tação que se oaracter! za pela uni lateralidade • O caráter oomple:aentar 

do resultado das diversas oontribui9õe. oientífica. podará ser explor~ 

do ea benefÍoio de uma oono9~ção antropológioa mais rioa. 

O desenvolviaento 8 a aoeitação de esquemas reducionistas, 

longe da 88 apresentar _como um fellôaelll) eatranho no quadro , .. Qul turu 

contemporâneo, corresponde a perapeotivas filoaófioas que se defines 

em t9raoB de ~ · meoaniois~ 8 deter~nie.o. 

Em qu~lqu8r situação~ na medida em ~UQ não se pretenda con-

tribuir par_ a desoaraoterização da oiênoia, dSTem ser salvagwu-da 

dos os critérios sintáticos e seaântioos comq reouraos :-pa.r·a o julga- . 

aent3 das 'contribuições que se pretendQ oient1ficaa. Este prooedi~ento 



contudo nao deve se oferecer como um obstáculo a outras iniciativas, 

como as de qrdem filosófica, ~ue seguem o curso definido por sua 

própria metodologia. Abre-se, portanto, neste nível, a oport~dade 

para um trabalho de integração maia elevado. 

\ -
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We int~nded to analyse the conc9~t of reduction, vhen applicable to 

soiences, partio'.lla.ry to Psychology. ReductionisI:l, as has been stressed, 

wi11 have to be verified, initially, on legal, methodo1ogical and 1inguisti 
I 

. cal ~spects, that ie, aocording gener~l forme. ! 

In the field of Psychology, had been ccnsidered, with more details, 

the contribuions of R. Carnap and C.C. Pratt, proposing res~ectively, the 

- .reduotion to 12Jlguage 8lld Pbysiology. The criticaI ~nalysis of these cont~ 

butions, stressed their differenoies mainly on two &spects: . th. rejection 

of the conception that the objects present variona angles of .. valid 

Boientific inveetigation, and ·the absense of a rigorous, empirical comprobA 

tion of the reductioniste arguments while they paGa from a logical leveI to 

a ooncret one, or vhen they surpaas various leveIs of reality ontologicaly 

det'ined. 

Tbis study also shows the articulation of reductionisDl wi th the 

matter of body-mind, through an exam of the principal soluticns, ~onist and 

dualist· ones, offered to solve the C;atter. The more adequate aI t9rnative 

for the exam of psychological procedures, wil1 have to be the adaption of 

variouv level~ of investigation, instead of a onesided orientation. The co~ 

p1emental caracteristics of the various scientifio oontributions 

exp10red in behalf of a 1arger antropologicai ~onception. 

Clay be 

The adaption and development of reductionists concepts are far trom 

being oonsidared as a strange fact in the moderncultural tield, correspo~ 

ding to philoeophical perspectives, defined as determinism an~ mecaniciem • 

. In every situation, not coritrib~tirgto damagà scientific Jd~a, it 

EUst be sav~d the suntactis and semantios criterions, as a wsy of judgement 

of the contributions thst intend to be the scientific ones. This procedure, 

Dust not be offered as an obstacla to other initiativ6S, as philo30phical 

ones, that use their own method~. So, Y8 can havs the opportunity of a 

richer integrated .ord, in a higher leveI. 
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APRESENTAÇÃO 

A orige2 do presente trabalho pode ser localizada numa di~ 

cussao que tive a oportunidade de manter, há algun~ anos já, quando 

ainda não me encaminhava parâ o estudo sistemático da Psicologia. 

Tratávamos, naquela ocasião, de examinar as diferentes co~ - . oepçoes e teorias relativas a natureza humana. Certamente, as que c~ 

nhec!amos e do modo como as entendÍamos. Lembro-~ que" nos sentimos um 

tanto confusos e incapazes de encontrar um sistema que possibilitasse 
. 

o atendimento das nossas inquietações intelectuais. No entanto, senti 

- me particularmente interessado por uma explicação especial: consider~ 

va-se a possibilidade de uma pesquisa do comportamento e da personali 

dade ao nível dos fenômenos de nat~eza fisica. Seria neste plano, o 

dos fenômenos moleculares e atômicos, que encontraríamos leis funci.Q. 

nais aplicáveis aos fatos situados em outros níveis da realidade. Ch~ 

gamos, como se percebe, a uma formulação simples e rudimentar para o 

reducionismo. 

Mais tarde, tendo ampliado o meu conhecimento e experiê~ 

cias pessoais, percebi que as pesquisa"s e atividades de natureza pr,9. 

fissional conduzidas no âmbito das ciências sociais e humanas, fUnda 

mentam-se em pressupostos referentes à natureza do Homem. Em outras 

palavras, admite-se, ainda que implicitamente, ~ certo modelo para e~ 

te. 

Pareceu-me claro, também, que os pesquisadores e especiali~ 

tas ãessas ciências nem sempre oferecem um grau elevado de compreensao 

e interesse pelas bases filosóficas e teóricas.do trabalho que real~ 

zam ou pretendem executar. Julgo que tal estado "de coisas poderá pr.Q.. 

mover preju1zos e dasorientações. 

Na verdade,o alcance de um grau superior de consistência ló 

gica e capacidade explicativa dos sistemas elaborados por essas disci 

plinas exige, também, um considerável esforço de tratamento teórico. 
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Mas que se esclareça desde logo: à análise epistemológica nem sempre 

se segue um resultado que satisfaça ou solucione o problema focalizA 

do. Reconheça-se, no entanto, que algum saldo positivo poderá ser 

traduzido pelo p~ogresso em termos de entendimento e perspectiva 
. 

cri 

tioa. Assim, a ingenuidade parece ter cedido o lugar para posições 

que se destacam pelo seu caráter racional e objetivo. Pode-se dizer 

que o espiri to cientifico se apresenta com uma amadurecida exig'ência,

não se satisfazendo com descrições simples e despojadas do ~do f~ 

nomenal. 

Entendo, portanto, que uma análise epistemológica venha a 

ser bem orientada, tornando-se até fecunda, mas sem que isto resulfe 

necessariamente numa solução efetiva para os problemas examinados. Po 

derá haver, em certos casos, alguma taxa de incognoscibilidad9. Pr~ 

visória? Superável? Não sei, mas por ora talvez tenhamos que aprender 

a conviver melhor oom ela. 

Há, em todo oaso, a necessidade de se adotar, ainda qua e~ 

caráter provisório, hipóteses de trabalho e esquemas teóricos que si~ 

vam como referência e orientação geral. Creio que o atendimento ,a e~ 

tas exigênCias representa uma garantia para o desenvolvimento de uma 

~rática científica mais consequante. Para complementar, acrescentaria 

que a demonstração da insuficiência de Um tratamento basicamente fa~ 

tual, com o descuido, negligênCia ou rejeição dos modelos teóricos 

mais amplos, ComO se observa na Psicologia conte~porânea, não nos ta 

vorece no sentido de alcançar um sistema explicativo mais consistente 

e . integrado para o comportamento humano. Constata-se a proliferação 

do dotalhe. A crítioa de C. Wright ~ülls (1) ao empirismo abstrato nos 

estudos sociológicos, pode ser aplicada também à Psicologia. 

o trabalho que ora apresento re fere-se a um exama do redu 

cionismo e suas i!D?licações na Psicologia. Julgo poder oferecer a1 

guns esclarecimentos e observações que possam n'ão SÓ apresentar o . 
problema segund.o u.:na configuração mai s nítida e objetiva, C1as, ta.;!!. 

bém, assinalar a sua importância para os ~ue se dedicam 

nalmente às ciências sociais e humanas. 

pro fi ssi.Q. 



Esta dissertação se caracteriza, como se verifica, Por uma 

natureza filosófica, aparentemente . distanciada dos interesses profi~ 

aionais a que se dedicam os psicólogos. Há, no entanto, bons ergume~ 

tos e opiniões (e como são reforçadorest)qua sustentem a validade de. 

estudos e análises que se caracterizam estritamente por uma diQSnsão 

teórica. Lembro, aqui, para finalizar, uma observação de Isidor Chein 

(2), apresentada no prefácio do seu excelente livro. Diz-nos que qU3~ 

do se iniciava nos estudos psicológicos encontrou-se com Ernest Nagel 

com quem se desculpou pala escassa demonstração de interesse pelos 

estudos filosóficos. Alegara um grande comprometimento co~ atividades 

aoadêmicas ligadas à Psicologia. Talvez tivesse sido uma maneira deli 

cada de dizer que a Filosofia não apresentaria nenh~ vantagem aos 

que se preocupassem com o estudo comportamento~ O professor Nagel l~ 

mitou-se a declarar, amavelmente, que a Psicologia talvez apresentas

se alguma aproximação e estivesse algo ·articulada com as preocupaçoes 

filosóficas. 

A lembrança desta ocorrência denota não só a sua valoriz,ª, 

. ção mas, também, a origem de algumas das mais destacadas ~ocupações 

atuais de Chein. Não nos surpreende, por coneeguinte, que hoje ele 

nos declare ser importante para os psicológos o exame das premissas 

filosóficas da sua ciência e a assunção de posições teóricas afinadas 

com os seus objetivos e valores. So pos~o dizer que concordo 

es·ta opinião. 

000 

, com 
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I N T R O D U C Ã O , 

Na ciência busca-se a compreensão ·do . real através da combin~. 

ção dos elementos que compõem um sistema formal. Certament9, a aceit~ 

bilidade desse sistema dependerá não apenas da sua consistência, ' da 

sua integridade lógica, portanto, mas também do grau de concordância 

que apresenta em .relação aos fatos. Pode-se .declarar que esse proce.§. 

so envolve uma relação dialética entre o pensamento e os fenômenos dos 

quais se ocupa, utilizando como intermediários conteÚdos aõstratos pr~ 

viamente engendrados e formalizados. 

Do que foi afirmado pode-se inferir que a atividade cient{f~ 

ca se caracterizaria por uma dimensão racional, superior, controlada, 

fria, destituida de ingredientes de natureza irracional. Torna-se n~ 

cessário, portanto, desfazer eventuais equivocos, declarando que a p8L 

ticipação de componentes emocionais, motivacionais e intuitivos, para 

citar alguns, não só é inobjetável, como também valiosa. Esta questão 

foi muito bem focalizada por M. Polanyi (3). ~ precise con~. darcr, no 

entanto, que um dado de procedência intuitiva, por exemplo, dispondo 

de alguma potencialidade heurística e não gozando das imunidades cc~ 

cedidas às construções lógicas e proposições axiomáticas, esve ser sub. 

metida a uma comprovação empÍrica. A su~ validade ficará detertrlnada 

!tediente o resultado desse encaminhamento e não pela sua origem (3E). 

A adoção de recursos intuitivos no quadro das atividac9s desenvol 
vida pelas oiências e~píricas têm sido discutida e ex~inada por 
diversos autores. Rá vários ângulOS de abordagem. 

Embora não seja o~ortuno explorar um tema ,de ingresso circunstan 
cial nas considerações que vem sen~o feitas, poderíamcs destacar, 
muito limitadamente, duas linhas de abordagem para a ~~estao: a 
que se verifica e!:l l·tario Bunge (4) e Morris R. Cohen (5), caract~ 
rizando-se por uma critica cerrada ao irracionalismo no plano c~ 
entífico, assinalando, inclusive, o seu aproveita~ento por sist~ 
mas políticos e sociai9 de nature za autoritária; e a çue se enco~ 
tra em Peter 13. !I!edawar (6), cuja perspectiva se iden~fica nas 
observações feitas no texto acima. 
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Por outro lado, a análise das diferentes teorias e . micr~ 

teorias, nos diversos ramos e especialidade da Psicologia, assim como 

nas demais ciências empíricas, nos levará à .conclusão de que 

de pressupostos filosóficos, metafísicos, propriamente. 

partem 

A aceitação de uma realidade organizada, pelo ' cenos no pIa 

no factual, para onde se dirigem 08 esforços de pesquisa, representa 

uma dessas bases. Esta suposta org~ização Poderá ser discutida, " por 
.. 

exemplo, quanto a sua amplitude, quer dizer, . no sentido dos limites 

do conjunto' dos fenômenos que possam ser categorizados ' como estando 

submetidos à org~nização regulada pelo que se denominará leis e pri~ 
c{pios. Todavia, considerando o mesmo problema, poder-se-ia examinar 

o caráter de necessidade desses fenômenos. A questão aqui consistiria 

di 
,. 

em. scriminar, com a maior acuieade poss~vel, o necessario do conti~ 

gente. A ordem conhecida através das relações funcionais estabeleci 

das ~las proposições científicas poderia ser submetida. nao só a uma 

explicação como também a uma previsão e controle. 

Verifica-se que os pressupostos não se estabelecem apenas 

no plano ontológico mas, também, na esfera gnoseológica. ~ conhecida, 

por exemplo, a larga discussão em torno das perspectivas racionalista 

e empirista e suas consequências para a atividade científica. Todavia, 

destaque-se, a título de ilustração e maior esclareoimento, o estilo 

pragmático da orientação imprimida nos trabalhos na área das ciencias 

empíricas. (*) H· i 1 i t - t ti· a, nc us ve, au ores que expoem es a perspec va lI:UJ.-

to claramente, como é o caso de Gordon Allport, que se refere de m~ 

neira expl{ci ta à Psicologia .Social contemporânea, destacando-lhe, e.n. 

tre outras características, a natureza pragmática. 

Para complementar estas r~pidas observações en torno do r2., 

lacionacento entre as ciências e a filosofia, Pode-se destacar a uti 

lização do método fenomenológico, particularmente nas ciências soc~ 

(*) ~uanto ~ classificaçao das ciências em formais e empíricas, fo 
ram observados ao longo deste trabalho õs critérios adotados 
por Rudolf Carnap e descri tos por Mario funge (7). 

• 
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ais e humanas. Autores como Abraham A. ~~les (8) percebem, inclusive, 

uma marcha progressiva no plano científico, do que se pode considerar 

como sendo uma eliminação progressiva da ingenuic..ade. Este autor mo!!, 

tra como a ciência contemporânea está muito longe de pretender alc~ 

çar saberes absolutos, indisc.u tíveis, mas progrid-e no sentido de já 

nem adotar mais a concepção de um conhecime~to probabilistiCo ~ ~oi8 
pretende se situar como ciência do percebido.' Em outras palavras, ad.2, 

tando-se esta orientação - a fenocenológica - pretende-se alcançar um 

conhecimento mais autêntico das realidades consideradas. 

As de'clarações' aqui apresentadas, concernentes às 

ções entre a filosofia e as ciências, devem servir exclusivamente ~ 

ra assegurar a 'validade da suposição de que essas processos de obteA 

ção de conhecimento encontram-se profundamente imbricados. Verifi 

que-se, também, que esta análise é conduzida num nível que se pode 

considerar neutro, já que não foram levados em conta os possíveis co~ 

prometimentos decorrentes da adoção de perspectivas ideológicas. Po 

de-se admitir, de um modo geral, e examinando-se a participação do 

Pensamento. filosófico no jogo científico sob este ângulo, c;.ue as co!,: 

ren~es ideoló~icas e filosóficas reforçam ou empobrecem esta cu aqu!!, 

ia orientação na investigação. Ocorre, inclusive, um claro prejuízo 

para o progresso científico, na medida em que a influência ideológica 

seja decisiva. Um exemplo muito conhecido disto é o famoso caso de 

)atchurin e Lysenko, citado por Jean Rostand (9). Contudo, aceita-se 

que as ciências, a despeito da inf.luência de determinantes ideológi 

cos, possam alcançar uma objetividade ao nível dos esquemas formais. 

Para maior clareza1 admitindo-se que um proc~sso de investigação cieA 

tIfica ou que uma orientação determinada para o estudo de uma tecáti 

ca especial, tenham sido impostas por variáveis ideológicas, é perfei 

tamente ' viáve'l que na sua realização alcancem um plano em que os da 

dos oriundos das pesquisas venham a receber um tratamento i~parcial. 

Verifica-se, finalmente, que as preocupaçõaa ~-etacientífi 

cas, lógicas e metateóricas não foram referenciaaas. Is~o ~ão seria 

necessário dado que se desejou apenas assinalar que a ativi~ada cie~ 

tífica não pode prescindir de uma base filosófica. Assim, concluímos 
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que os cientistas ta~bém assumem, necessariamente, posiçoes filosófi 

cas que procovem condutas específicas na ·pesquisa desta realidade, 

podem ignorá-lo, ~as isto não altera o estado de coisas. 

o problema focalizado nesta dissertação situa-se numa fai 

xa em que se realiza um 

reflexões filosóficas e 

A , I 

intercambio, confronto e dialetica, entre as 

o trabalho científico. Verificar-se~á, desde 

logo, a possibilidade de desenvolvimento de diversas posições desti 

nadas a oferecer, ao menos, um esquema provisório, mas orientador,às 

·pesquisas psicol~-icas. Alguns autores, diante do ~roblema das relA 

. ções entre os processos fisiológicos, especialmente os neurofisióló 

gicos, e os que se caracterizam oomo mentais, assumem uma posição 

existencial. Explica-se: derivada, provavelmente, de experi~noias pe~ 

soais no exercício da pesquisa ou da atividade profissional, combinA 

da com pressupostos sustentados tradicionalmente a respeito da nat~ 

reza humana. Haveria, portanto, . s caracterizaçãQ de uma perspectiva 

fundamentada em vivências pessoais, inclusive de base emocional, a~ 

Bociada à aceitação acrítica de premissas mantidae pela tradiç~o e 

pela autoridade. (*) 

(*) Cabe lembrar que o problema de um comprooetimento pessoal com a 
ciência e o conhecimento científico situa-se na análise feita 
por M. Pola.nyi, autor referen·ciado na apresentação. Seria int~ 
ressante o desenvolvicento de um trabalho mais profundo concer 
nente às posições existenciais subjacentes às perspectivas ado 
tadas na Psicologia. Alguns casos talvez pudessem ser consider~ 
dos oomo eXFI'essão de um inc.onformi smo diante de situações em 
que nós nos deparamos com esquemas abstratos que pouca coisa tem 
a ver coe a situação cotidiana do homem concreto. F~ ~ depo~ 
mento algo patétiCO, neste sentidc, f eito por T. Leary e que se 
encontra no livro de Thomas Barris (10). ~a medida em que um 
homem "de carne e osso", como diria ;~.i.guel de Unam\mo, dispõe-se 
a refletir, incluindo a si próprio cooo objeto, poderá contar 
desde já co~ e~ganos e distorções no conhecimento ~ue conseguir 
destilar, ~s o proble~a essencial resid~ no abandono a uma po 
sição contaminada emocionalmente ou reagir, propondo a su.perio
ridade d~ Uü encaminhamento racional. Esta posi ção, evi denteme~ 
te, é mais difícil e exigente do ponto de vista intelectual, mas 
tende a ser mais f ecunda em termos de uma explicação oais co~ 
rentG para 09 fatos. 



Convém esclarecer, desde já, que posiçoes como a que se e~ 

boçou aCima, · nao serão examinadas. Interessa, no momento, o estudo 

de contribuições que estejam fortalecidas por uma argumentação mais' . 

consistente. 

Colocou-se o tema central: modelos ou propostas reducioni~ 

tas aplicáveis à Psicologia. De uma maneira mais detalhada, pretende 

mos abordar as seguintes questões: 

a) significado exato de redução psicológica e suas 

quênciaa para o desenvolvimento da Psicologi~ : 

cons,!!. 

b) interpretação dos fenômenos psicológicos segundo uma 

perspectiva reducionista; 

c) alguns esquemas reducionistas aplicados aos fenômenos 

psicológicos e sua vinculação eom concepções dualistas e monistas, ' 

d) relação existente entre modelos reducionistas e explicA 

ção cientifica, 

e) imagem do Homem decorrente de uma perspectiva reducioni~ 

ta; ., 

f) fatores cognitivos gerais subjacentes às tentativas de 

confinar o Homem aos limites de um esquema reducionista: ~ 

Julgamos que seja possível admitir, num sentido geral, que 

as contribuições de natureza reducionista também se articulam com a 

perspectiva de que o pensamento humano, no plano histórico, se desd~ 

bra segundo fases ou . etapas sucessivas, mantendo nas diversas passA 

gens, íntegro um amplo projeto de investigação e donÍnio intelectual 

da realidade. Não chegaremos a examinar este probleoa, mas o deixamos 

caracterizado a fim de que se perceba o modo CODO entende~s a artic~ 

lação daa questões que aqui são tratadas com um processo ~is 

que nos propicia ~ imagem mais completa do m~~do. 

000 

geral, 
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CONCEITO DE R3DUçlo 

A palavra redução pode ser aplicada a diversos contextos_. 

Trata-se de aplicações espaciais do mesmo vocábulo. O significado de 

penderá do plano em que o termo se situar ej em alguns casos, das ili 

tenções que mobilizarem os que dele vierem a fazer uso. Assim, há ~ 

versas maneiras de empregar o conceito. Não é nosso propósito efetuar 

um levantamento exaustivo a respeito do assunto, ~as apenas especifi 

car e submeter a exame um tipo espeoial de ~edução. 

Uma aplicação particular encontramos na fenomenologia, no 

sentido apresentado por E. Husserl: como um método e uma doutrina c~ 

.. paz de ·gerar um conhecimento mais. autêntico·. O aspecto essencial de.§. 

8e método é a reduião eidética e fenomenológica. 

I. M. Eochenski (11), por sua vez, descreve os ~étodos r~ 

dutivos introduzidos por F. Bacon. Na Lógioa, onde se situam, . const~ 

tuem ainda uma metodologia a ser explorada. Cs métodos redutivos se 

diferenciam dos dedutivos na medida em que o con:!:ecimento do cons~ 

quente de uma relação implicativa possibilita a aceitaçao do antec~ 

dente registrado no enunciado formal. Como se percebe, este procedi 

mento abre margem a dúvidas quanto à validade da conclusão, na cedida 

em que nao se pode excluir a possibilidade de intervenção de outros 

antecedentes, ainda que sejam desconhecidos ou nio tenham sido previJ! 

tos. Esta parspecti va - a de que a : redução é um cátodo que se contr~ 

pÕe à dedução - en~ontramos também em J. Lukasievicz. 

Para Alberto Guerreiro Ramos (12), a ~dução sociológica 

é a "atitude metódica que tem por fim descobrir os p~ssupostos refe 

renciais, de natursza histórica, dos objetivos e fatos da realidade 

social. A redução sociológioa, porém, é ditada não souente pelo im~ 

rativo de conhece~, mas também pela necessidade social de uwa co:nuni 

dade que, na realização de seu projeto de existência histórica, tem 

de servir-se da experiênoia de outras comu."l.ida·des". 

O termo ~3mbém poderá ser empregado de una maneira be~ e~ 
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I' ti> ,.. .. 

pac1fica, quando S9 aplicar aos metodos, as leis, a linguagem ou a09 

próprios fenôcenos. ~ o caso de Benjamin B. ~oolman (13), que disti~ 

gue o reducio!l1smo metodológico do teórico. No sentido metodológico, 

significa uma transposição de métodos e estratégias de pesquisas de 

uma ciência para outra. A que venha a rece~er esses instrumentos é a 

reduzida. Seria o caso da adoção, pela Psicologia, dos metodos de pe~ 

quisa emprégados na Neurofisiologia. noo1~ não deixa de registrar 

que K. Lerln e B. F. Skinnar opuseram-se a tal espécie de reducionil!. 

mo. A redução teórica, por sua vez, envolve uma substituição 

tual. Há diversas posições quanto à essa forma de redução. 

conce.t 

Verificamos no dicionário filosófico de José Ferrater Mora 

-(14), que o reducionismo pode ser tomado no sentido ontológico ou 1i.a 

guÍstico. Uma redução ontológica envolve a idéia de que existam ni 

veis de organização da realidade tão imbricados que a pesquisa mais 
_ A , ti> 

fertil dos fenocenos que surgem nesses diversos ~veis sO pode _ oco~ 

rer na medida em que sejam procuradas as causas em planos que sejam 

considerados básicos ou fundamentais. A explicação dos fatos históri 

- cos, através das leis psicológicas, por exemplo, envolve exatamente 

uma espécie de psico10gização da História e se apresentaria como uma 
..." - 1". reduçao onto10gica. A reduçao lin~st1ca pode ser ilustrada com a 

tese !isica1ista da Rudo1! Carnap (15), enquanto se situar ao nível 

da linguagem. 

A análise das controvérsias entra o mecanicismo e vita1il!. 

mo levou C. G. Rampa1 (16) a formular algu=as idéias refêrentes à r~ 

que dução. Para esclarecer a sua . posição, pode~s anotar o fato de 

rejei ta os conceitos de enteléquia e força vi tal para explicar c e,!: 

tas características dos ~eres vivos, como as de adaptação e auto-re~ 

lação. Rempe1 distingue a redução de termos de uma redução das leis. 

Em ambas há prob1ecas e dificul:lades na medida em que se cogi. tar de 

sua aplicação prática. Um desenvolvimento teórico desse gênero ainda 

não estaria ao nosso alcance. E enquanto não estiver, para Rempal, 

seria melhor interpretar o mscanicismo co~ uc principio heurístico, 

como um preceito orientador -da pesquisa, ao invés de uma teoria sobre 

a natureza dos fenômenos de ordem biológica. 
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Já E. Nagel (11) preocupa-se com as condições formais e nao 

foreais da redução. Do ponto de vista formal pode-se efetuar ~ r~ 

dução quando se demonstra que as leis experimentais da ciência 

dária (e se esta possuir uma teoria adequada; a teoria taI:l~ét:1) 

conse~uências lógicas das suposições teóricas (inclusive das 

ções coordenadoras) da ciência primária. Verifica-se, portanto, 

sec~ 

-sac> 

defini, 

que 

essas condições referem-se ao universo proposicional do sistema. Pa~ , 

te-se do p~essuposto, evidentemente, que tal arcabouço saja suscet{ ' 

vel de um exame empírico. A iniciativa que se impÕe, neste caso, não 

se 'circunscreve .·.às condições formais estabelecidas por Nagel. Quanto 

às ' condições não formais, afirma-se que a redução só adquire impo~ 

tância científica na medida em que se aplica às ciências ~ue tenham 

atinBido um nível superior de maturidade. ~ exa~amente . segundo esta 

perspectiva que podem ser justificadas as tentativas de redução da 

química à teoria física contemporânea e a da termodinâ~ca à ~cânica 

estatística. 

Generioamente, contudo, redução significa a transforzação 

de algo num objeto considerado como anterior ou mais funda~en~al. O 

objeto em questão poderá ser real . ou ideal. Assumindo ~a posição r~ 

ducionista cobilizamo-nos no sentido de alcançar um plano em ~ue se 

tende a descartar certos conteúdos das ciência.s que venham a ser "r!!. 

duzidas". Em outras palavras, é o que encontramos na Encyclopae di a 

Britannica (18)1 It avie., that asserts that entities of a given kind 

are collections or combinations of entities of a simpler ou more 

basio kind or that expressions denoting such entities ar~ dafinable 

in terms of expressions deno~ing the more basic enti ties". Ec alguns 

casos, levanta-se o problema da irredutibilidade ontológica. A del:esa 

deste princípio, do ponto de vista prático, permite a aceitação da 

autonomia dos fenômenos colocados ao esc;ut{nio de una . pluralidade 

. de ciências. As ontologias anti-reducionistas, como é o caso das de 

~mile Boutroux e de Nicolai Hartmann, rejeitam o reducionismo oateri~ 

lista. 

A redução psicológica, num sentido geral, se caracteriza, 

então, C9mo um tipo de explicação em que são consideradas as condi 

• 
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- -çoes antecedentes dos fato. do comportamento, isto o, precisamente 1.8 

que se encontram alojadas no organismo. As do natur.z. fiaiolÓgica, 

por exemplo. Alguna tipos wais destacados de reàução paico1ógica ao-
I 

-rÃo oxaminados, ma. valoria a pena acrescentar, aqui, a ob"rT&ção . do 

~ohn Cohen (19) no sentido do que o reducionigmo neurof1a101ógico in

gres.ou na P.icologia através do conc.ito do equilíbrio sugerido · por 

Claudo Berllard. Esse princípio foi reapresentado através do ccnce1 to 

40 homeosta.ia d. V. Cannon que, como .e sabo, deu-lho uma aplicação 

que transcende os limitos da Biologia. 

FiJialmento, é :Preciso dizer quo concordamos COla G~ 13ergmann 

(20) quando afirma quo a "omergêLci~" D&O podo excluir a -redução". EA 

ta olarificaçãe torna-.o necessária. A crença orrônea do que haveria 

lUla rojoiçio mútua ontre osaas posições só pode ser devid& à con·fusã. 

entro es co.toxtos do descrição e explicaçã •• A emerg;ncia eitua-8e no 

primeiro, ao pass. que a redução so 8.tabelece ao nível e~licatiTo. 

\ 
\ 
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REDUCIo~rrSMO: ALGUMAS DE SUAS FOR:.t~S 

Na unidade precedente examinamos o conceito de redução, l~ 

vando em conta, inclusive, as ·suas aplicações aos diversos compone~ 

tes de um sistema cientifico. Procuraremos, agora, discutir mais co~ 

eretamente algumas propostas ou encaminhamentos reducionistas. Inic.!. 

almente, conviria oonsiderar a tipologia apresentada por J. Cohen (21). 

Este autor verifica a influê~cia dos modelos, teorias e linguagem das 

ciências empíricas e formais na elaboração dos conceitos e teorias 

psioológicas. Com esta constatação e admitindo um emprego bastante li 

vre para o conceito de redução, apresenta-nos ~ sequência de seis 

formas distintas de redução no âmbito da Psicologia. Não procede à um 

exame rigo.roso e admite que a utili zação de modelos derivaios de o,!! 

tras disciplinascient!ficas é o recurso utilizado para trazer um pou 

00 de ordem à nossa ciênoia. 3is os tipos apresentados por Cohen: 

. • A tentativa de W. ~hler no sentido de interpretar os 

processos mentais como reflexos · de campos de força cerebrais. Esta po 

sição não foi sustentaia com um adequado suporte empíriCO. 

• Uma espéCie de reducionismo zoológico. No fundo, uma 

perspectiva gerada pelo evolucionismo dBtrwiniano, na medida em ' que 

não são admitidas diferenças eaencialmente qualitativas entre, por 

exemplo, .os antrOpÓides superiores e a espéCie humana. Inclue, nesta 

categoria não só os etologistas mas~ também, B. F. Skinner e D. o. 
Hebb, enquanto se fundamentaQ em pesquisas que envolvem animais para 

explicar o comportamento humano. 

• A redução sociológica. Neste caso, o homem é percebido 

como produto de influências sociais, culturais~ econômicas e histór~ 

cas, ou de todas essas influências combinadas. As tendências indivi 

duais, segundo esta posição, se Bubo~dinariam a processos mais amplos 
, - , . 

e exoganos em relaçao a um in:lividuo considerado em particular. 

• Há um tipo cronológico com a valori zação da heredi tari~. 
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dade e da infância. As características de personalidade que venha~ a 

ser exibidas posteriormente teriac sido desenvolvidas na infância. 

• O quinto tipo é um reducionismo lógico. Da acordo com 

esta orientação, todos os processos mentais e atividades humanas po 

dem ser representados por uma espécie de lógica. E esta não precisará 

concordar necessariamente com a lógica orgam zada em termos formais e, 

empregada na elaboração e análise do discurso ou procedimentos int!,. 

lectuais. 

• O reducionismo neurofisiológico propõe o estudo de todas 

as formas de experiência individual ao nivel dos processos neuronais. 

Freud foi um dos primeiros a admiti~ esta forma de redução. Abandono~ 

a mal s tarde. 

Já deixamos registrada a nossa observação oritica aos 

pos de redução oategorizados por Cohen ao fazermos uma referência 

maneira muito livre com que manuseia o conceito. ~ preciso dizer 

tendo em vista os nossos objetivos, o esquema proposto por esta 

cólogo, e aqui apresentado nas suas linhas gerais, · só nos oferece 

vantagem de ilustrar o ponto de vista de que há sérios problemas 

cernentes às teorias e modelos na Psicologia. 

.. 
a 

que 

psi. 

.a 

con. . 

Uma abordagem mais rigorosa do problema fol feita por G. 

Bsrgmann (22). A sua análise foi o'rientada num sentido estri tamente 

lógico, ressaltando os problemas e impasses teóri cos que se ofereee·!Jl 

à concretização de projetos da redu.;:ão. Segundo este autor, há qu~ 

tro casos bem conhecidos de redução: 

• da termodinâmica à mecânica; 

• da fisiologia à rísico-química; 

• da psicologia à fisiologia, e 

• das ciências sociais à psicologia. 

Para Bergmann, nao se pode excluir, em princípio, ~a po~ 

sibilidade de reduzir alguma ci~ncia. Entretanto, a fim de que possa 

• 
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vencer as objeções teó~icas, esta posição tem d~ ser funda~ntada n~ 

conhecimento sólido da realidade fac.tual alcançada pelo esquema. Há,. 

certamente, al~ conhecimento do que se pode d9nominar conexoe9 l~ 

gais .entre, po~ eze~plo, as características do estímulo, os estudos 

fisiológicos e o quadro perceptivo que se oferece à pessoa colocada 

diante das coisas. Â existência de indÍcios referentes aos vínculos 

causais entre variáveis que se situam num quadro fenomenal ~is amplo, 

não nos permite, contudo, a aceitação de um modelo reducionista, na 

medida, evidentemente, em que se exija uma cooprovação que .á além 

das observações banais e algo confusas a respeito do problema. 

A redução, no plano de discussão em que Bergmann a situa, 

devé ser capaz de promover uma relação biunívoca entre os elecentos 

que se tenham organizado em dois sistemas diferenciados. Na msdida em 

que seja possível alcançar este grau de correspondência, poder-se-á 

encaminhar uma redução. No entanto, tendo em vista o . presente estágio 

de desenvolvimento científico, no campo da Psicologia, Ber~ann é de 

o~inião isto não se apresenta como exequlvel. 

As diversas tipologias ~educionistas, como as denominamos~ 

podem ser organizadas segundo critérios diferentes. A do presente a~ 

tor, como vimos, situa-se nu~ plano cientifico mais geral, abrangendo 

tanto as ciências naturais quanto as humanas. J. Piaget (23), por 

seu turno, distingue quatro formas de reducionismo aplicados à Psic~ 

logia. 

são as seguintes: · 

• organicista ou biológica, com a pretensão de, enca~nh~ 
, ... 

do um elementarismo rigoroso ao ~vel dos fato~ organicos, erigir te~ 

rias aplicáveis aos fenômenos do comportamento humano; 

• fisicalista, ilustrada com o sistema gestaltista, ad~ 

tindo que as 19is que regulam a percepção são leie do equilíbrio fi 

slco~ 
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• psicogenética, concedendo ~ relevo especial aos fatores 

e processos de ordem cognitiva para a interpretação do comportamento; 

e 

• sociogenética, considerando que os fenômenos e processos 

psicológicos se subordinam a ocorrência e processos de natureza s~ 

cia1. 

Para a elaboração do presente trabalho, cada tipo de redu 

ção poderia ser examnado particularmente .com o objetivo de se identi 

ficar de uma maneira precisa as suas características. Outra alternl!, 

tiva seria proceder à análise de algumas soluções reducionistas ~is 

sistema tizadas. Esta via nos oferece a vantógem de nos colocar 
• 

num 

plano mais objetivo. Foi o encaminhamento que escolhemos e a apresEI.!! 

tação das diferentes classificações teve como próposito fornecer os 

elementos necessários para uma percepção inicial do proble~a. ~ int~ 

ressante notar que o exame de posições particulares assumidas por a~ 

guns autores ressalta o fato de que, a despeito da organicidade teó 

rica geral de um sistema psicológico, os autores que com ele se iden 

tificam chegam a. admitir perspectivas bastante distintas em relação 

a problemas básicos. ~ o caso de C. C. Pratt e E. R. Outhrie que, ado 

tando Um reducionismo fisiológico diverge~ ~ão apenas de J. E. Wãtson, 

claramente interessado pelas rnanifestaç~as periféricas e observáveis 

do comportaoento, mas também de F. B. Skinner, cuja análise comportl!. 

mental, segundo um estilo deciãidarnente positivista, cinge-se às vin 

culações entre as variáveis de estímulo e de resposta d~ organismos 

animais e humanos. (~) 

U~a for~a importante de reducionismo, apresentando caract~ 

'rlsticas be~ peculiares, foi desenvolvido pelo Círculo de Viena, par 

ticularmente por Rudolf Carnap. Os ~embros deste famoso Círculo cara~ 

terizaram-se por uma reação vigorosa à Metaflsica e uca grande pre~ 

. (*) O momento é adequado para considerar~os que a taxionomia concei 
tualmente baseada no emerGentisoo e no reducionismo, aplicada ao 
Behavioris~o, é passivel de uoa refutação na medida ec que leva~ 

.mos em conta a observação de G. Bergmann apresentada no parágrl!. 
fo final da seção anterior. 
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cupação com a linguagem científica. !~ritz Schlick (24) admitia de 

uma maneira mui to crara que a te.refa da F'iloBo;'>ia se resumiria na 

determin~ãodo sentido das proposições científicas que já tivessem si 

do geradas. Em consequência, a perspectiva que se abre a partir desta' 

posição é a de que não se torna máis necessário falar em questões ou 

problemas filosóficos, já que se propÕe uma análise dos diversos d1~ 

cursos, a fim de levantar o seu coeficiente de clareza e sentido. E 

só, porquanto a verdade ou falsidade das proposições dependeria de 

contingências empíricas ou da consistência do sistema dedutivo em que 

se inserem, conforme se considere o aspecto empíriCO ou for cal do pr~ 

blema. Âdmitimos que não nos equivocamos ao considerar que esta POB~ 

ção, epistemologicamente considerada, se caracteriza por um ceticismo, 

ainda que algo mitigado. 

Para esclarecer o significado de uma palavra, organiza-se 

uma ·proposição elementar - "X é Ali -, isto é, a forma sintática mais 

simples em que ela poderá ocorrer. Submetendo-se os termos metaf{s~ 

OOs a este crivo, supõe, Carnap (25), que se possa demonstrar que sao 

destituidos de significadO. E as proposições que os incl~m, 

proposições. Na verdade, qual é a base de sustentação desta 

'Cseudo . -
análise? 

A da que todo conhecimento que. :pretenda colocar-se acima ou por trás 

da experiênCia carece de sentido. Os enunciados metafísicos seriam, 

quando muito, o produto de uoa posição emocional diante da realidade. 

Neste sentido, inclusive, não se exclue a possibilidade de situar a 

Metafísica no plano em que se colocam as realizações artfsticas cooo 

as poéticas e literárias. O excessivo volume de declarações não . d~ 

monstradas promove ir.compreensõe~, instala a incerteza e a i~preciBão, 

não contribue para ~a apropriação intelectual Qais rigorosa da ~e~ 

lidada. 

Tem-se que reconhecer que os positivistas lógicos êão cl~ 

ros. Procedem a uma criteriosa depuração da linguagem, marõinalizando 

diversas formas de pseudo-conhecimento, para ~s quais só restará 

oonsolo de servirem como instrucentos de pacificação e deleite 

Os que nao manifestarem, ao menos em determinadas situações, a 

o 

para 

necel!, 

• 
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sidade de preencher as pesadas exigências d~ trabalho científi?o. POA 

suem significado as ·proposições cientificas devidamente analisadas. 

E como existem dois tipos gerais de disciplinas cientificas, as se~ 

tenças podem ser categorizadas em formais e empÍricas. As formais 

são tautológicas. As empíricas por sua vez, referem-se a eventos conA 

tatáveis. 

o problema que se estabelece a partir destas considerações 

refere-se à própria fecundidade do esforço humano para obter um qu~ 

dro descritivo e explicativo mais dilatado da realidade. Só desejamos 

acrescentar, neste ponto, uma observação crítica: as severas restr.!. 

ções impostas pelos positivistas lógicos pretendem assegurar a 

dade das . proposições mediante uma análise cuidadosa, mas ao preço 

vaI.!. 

de 

um empobrecimento da própria ciência, dado que não haveria lugar para 

as construções lógicas e, até mesmo, para as variáveis intervenientes. 
\, 

Isto não quer dizer, evidentemente, que não se deva considerar defici 

ente uma teoria que contenha um nÚmero excessivo de componentes dessa 

· natureza. O problema é que uma teoria que vá além dos limites impo~ 

tos pelo positivismo, abriga, necessariamente, um certo número delas. 

Este aspecto, aliás, é inclusive considerado por K. Popper (26) na 

sua crítica ao Positivismo Lógico. Para este autor, considerado por 

P. E. ~~dawar como o maior filósofo da ciência contemporânea, o .prin 

Clpio da verificação eliminaria não apenas a Metafísica, maá todo o 

edifício da ciência natural. Em outras palavras: uma teoria científi

ca que represente uma contribuição significativa para o conhecimento 

humano não pode deixar ·de abrigar fórmulas não comprovadas, - axiomas 

e postulados -, bem co~o componentes singulares não referidos diret~ 

mente ao sistema da realidade. 

A ·posição de R. Carnap se encontra- vinculada, na sua or.!. 
• I> , • 

gem, as propostas de o. lfeurath, outro teorico do C~rculo de Viena. 

Neurath tentou solucionar o problema criado com a necessidade da ver.!. 

ficação dos enunciados protocolares, quer dizer, dos enunciados que 

descrevessem algo diretamente observado por alguém. A comprovaç·ão del!. 

sa categoria de enunciados exigiria uma equivalênCia em termos de e~ 

periência Bubjeti va. Para resolver esta di ficuldade, Neurath propos 
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-que os atos de percepçao correspondentes aos enunciados protoc~lares 

f088e~ expressos através das suas manifestações comportacentais. Es 

Bes enunciados devem descrever a ccnduta do sujeite, e essa por sua 

vez, se expressa em termos físicos. Carnap adcitiu esta perspectiva, 

tornando-a mais complexa e flexível. Em síntese, os enunciados prot~ 

colares passariam a ser incorporados à linguagem da ciência desde que 

f08sem traduzidos para uma linguagem fisicalista. 

Para Carnap, essa linguagem é ~~iversal. Universal e iA 

tersubjetiva. As proposições científicas organizadas em termos fis!. 
, A (~) oalistas submetem-se a exigencia da confir~bilidade Em deco~ 

rência da aceitação desta tese, efetuar-se-ia uma redução dos termos 

psicológicos para a linguagem que caracteriza a Física ( EE). A r,!t 

dução das leis, contudo, que se insinuaria como uma extensão ou a~ 

pliação da tese básica, não é proposta. ~ o que se encontra nas de 

clarações do autora -Asi aI comprender que las proposiciones de la 

psieologia pertenecen aI lenguaje ' fisica y una vez vencidos, sobre 

' todo los obstáculos afectivos que se oponen a la aceptación de esta 

tesis comprobable, se siente uno inclinado, reôlmente, a l~ conjetura 

- que todavia en la actualidade no puede ser demonstrada - de que las 

~eyes de la psicologia sean casos especiales de leyes fisicas vigen 

tes también en lo inorgânico: pero esta co~jetura no nos interasa par 

ahora". (21) 

~ exatamente neste nível, o da linguagem, que se admi te 

(*) O princípio de confirmabilidade substitue o antig~ princípiO 
de verificabilidade proposto por L. Wittgenstein. O aspecto 
mais importante a considerar neste ponto é que nenhuma propoai 
ção cientifica pode ser detercinada aio:plesmente cooo verdadei -
ra ou falsa. Só é possível ccnfirmá-la mais ou m~nos na base 
das observações efetuadas. 

(. ~) A F{sica, entendida por Carnap não se refere apenas ao conj~ 
to de leis conhecidas a partir de postulados primitivos e sub 
metidos a uma adequada orientação ' oetodológica, pois é caract; 
rizada através do seu procedimento para a forcação de concei 
tos. Esse procedimento i mplica em reduzir todo conceito à rel~ 
ções de magnitude, isto é, a uoa sistemática atr ibuição de nú 
meros a pontos determinados por referências espaciais e tempo 
rais. 
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a solução para o problema do dualiomo relativo à natureza humana. Não 

poderia ser outra a conclusão na medida ec que todas as sentenças que 

pretendem descrever estados e processos psicológicos são traduz! vei s 
-, ( *) para a linguagem da ~1sica. 

. , 
O fisicalisoo nos leva a admitir que seja poss~vel uma uni 

ficação das ciências ?articulares mediante a adoção de uma linguagem 

universal e a rejeição dos jargões esotéricos empregados em dominios 

cientificos especializados. A tese da Unidade da Ciência foi apresen 

tada ao Círculo da Viena por Otto lTeurath, pretendendo uma unidade 

de linguagem e não de método ou de leis. 

A idéia da unificação dos diversos ca~pos científicos no 

entanto, ê bem mais antiga, pois se encontra em G. W. Leibniz. Atual 

mente, a proposta se encontra entre os teóricos da Teoria Geral dos 
-

Sistemas, segundo a orientação fornecida inicialmente por Ludwig von 

Bertalanffy (29). Um aspecto pásico dessa orientação reside n~ adciA 

são de estruturas ger~s que se aplicam a processos que se situam em 

diferentes planos do sistema de realidade. 

Na Psicologia, C. C. Pratt se situa COmo um autor nitida 

mente reducionista. J~rescente-se:é claro e coerente. Seguindo , uma 

orientação operacionalista, rejeita conceitos que estejam revestidos 

de Uma conotação metafísica. Rigorosa~ente, aliás, crítica inclusive 

as variáveis intervenientes adotad~s na Psicologia uma vez que nao se 
. . 

situam numa região access!vel à observação humana, pois esta se reali 

za segundo uma determinação espaço - temporal. Em Última análise: os 

fatos SÓ podem adquirir sentido na medida em que forem abraçados por 

uma boa teoria, e esta terá que ser despojada de termos ambíguos, c~ 

jos referentes empíriCOS não possam ser localizados Com precisão atra 

vês de operações objetivas factíveis e qualquer investigador a de qUi! 

(~) Para maior cl~reza: a formação dos conceitos de natureza cien 
t1fica, desde que se des~ja dotá-los de um si5nificado empíri 
co, envolve Frocedimentos prátiCOS que 3e destinam à verific~ 
ção do grau de adequação dos ter~os e aSp9ctos bem definidos 
da realidade factual. Percebe-se, portanto, ~ue o critério bá 
sico para a o~ganização do saber cientifico, coe algum grau de 
validade, residiria na observância das diretrizes pelo Opera 
cionali smo de P. i1. Br-idgoann. (28) 

• 
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damente preparado. A Psicologia poderá situar-se num plano descritivo, 

limitando-se, como O faz B. F. Skinner, às variáveis de estimulo e 

resposta. ~~s se permanecer neste nível, não satisfará de una ~neira 

mais completa as necessidades de explicação do comportame~to humano. 

Essa explicação seria alcançada mediante uma redução à Fisiologia, c~ 

mo se observa no seguinte trecho: "The principal task of tb.eoretical 

psychology in making a scientific portrait of human nature · is : to 

discover the imediata antecedente of dascriptive data. The antecedent 

eonditions are located within the biological organism. AlI psychol~ 

.gical explanation must therefore move in the direction of physiology". 

(30) 

Nem sempre, contud9, pode-se atender a esta exigsncia cie~ 

t!fica no campo da Psicologia. Pratt, também o admite, sugerindo~s~~ 

caso, a alternativa da adoção de hipóteses psicofisiológicas. 

A perspectiva reducionista se apresenta como um projeto 

que deve ser atendido depois que forem removidos os obstáculos que 

impedem o acesso às condições fisiológicas. t o que nos decl~a o a~ 

tor: "Since so many of the physiological eonditions which underlie 

psychological data are still inaccessible, the eorrelations or laws 

of psychology are incomplete, crudely empirical. Their probability-

value is low, their theoretical interpr~tation unproved". (31) 

A preocupação em colocar a Psicologia no leito comum das 

demais ci~ncias, lidando oom fen~menos alcançáveis medi~ta experiê~ 

elas sensoriais, fê-lo admitir uma baixa probabilidade para a existê~ 

oia de processos da consciên~ia. Leia-se o seguinte trecho:'TsJ~halogy 

ia supposed to be, at least etymologically, the study of mind. ftithin 

a strict universe of discourse, however, there is no such thing . as 

mind at least, not ri th a capital "m". In evel'yday conversation the' 

word ia useful enough, in spite of its gaudy ambiguity of ~eaning; but 

ln scientific language, except as a short-cut expression, it has no . 

deffensible place". (32). 
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Pode-ee ccnoluir, a partir deste ponto, que C.C. ~att . 
o 

um autor que se -oaracteriza por uma ~roposta rigorosamente reducio

nista, sugerindo uma orientação fisiolÓgica nas pesquisas atinentes 

ao comportamento humano. Dado que 8 Fisiologia é considerada uma diA 

ciplina báaica em relação à Psicologia, e por assim se situar, tende

ria a absorrê-la :progres8ivamente. ~ fácil perceber que, -' aegundo eata 

ótioa, não há lugar para interpretações que adz1tam aapectos qualita

tivos para as manifestações comportamentais, pois a peaquiaa científ~ 

ca deve ser orientada no aentido de uaa procura de relaçõea funcionais 

DO âmbito doa proce.aos fisiológicos que se apre.entem como implicati 

vos para os fatcs observáveis da conduta. 

Um corolário de.ta per.pectiva geral • a rejeição de todo 

problema que não alcance- o enquadramento exigido ~la. premi •• a. bÁ-

8ica8 do siatema. Ne.te .entiio, a questão do dualismo constitue ' um 
, 

fal.o probleu., poia a dificuldade 150 coorr. em virt\ld. de di ator-

ções que atetam o proces.o d. elaboração de conceitcs 

. SÃo indevida. e ineficientes, portanto, 08 re.ultados 

.. tat! aicae. 

científicos. 

da. análise • 

Exaainamoe, na presente unidade, a configuração de alguns 

esquemas reducioniatas, concedendo ua de.taque a duas contribuições 

que DO. permitem ilu.trar a redução da Psicologia através da lil1g1l:& 

gell • aediante UII& cOJZTersão à Fi eiologia. 

Particularmente, procedemos a algumas observações crtti-

cas a aspectos gerais identifir.~d08 no Fiaicalismo de R.Carnap. Apre

sentamos a opinião de que a proposta elaborada por este autor, a de&

p.i to da segurança ' que lhe é' inerente t teri a de ser reconaid.radá qu&B, 

to ao grau de aprcfundamento que 'possibilita à inv~8tigação psico

lógica. ~ugerimos que o orescimento ne.toniano, a que se refere X. 

Eunge (33) em recente liv~o, fica irremediavel~ente com~ometido na . . 
medida em qu. se manifeste uma atividade ortodoxamente eubmi... aos 

postulados do Fie1calislIIo de Carnap. ~ evidente que, a partir do mo

~nto em qua deles nos desprendermos, adiantamo-nos em termos d. in

~ormação, ma. esta, desiderato básioo do prOC8sao oientífico,. terá 
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de ser submetida a rigorosos controles e verificações se nao deaeja~ 

mos assumir o risco de contar com um produto cujo grau de adequação 

com a realidade não possa ser determinado com a.lguma precisão. Nece~ 

sit~os ressalvar, contudo, o mérito do exame dos enunciados cienti 

fioos propostos po= Carnap e outros autores preocupados com a anál~ 

se da linguagem. Da procedimentos sugeridos pod3~ desfazer equivocos 

semânticos, reduzir os problemas concernsntes à determinação dos fa 

tos e proporcionar, em consequência, uma orient~ção mais clara para 

o trabalho científico. 

Quanto a C. ·C. P.ratt, observamos que se trata de um autor 

bem coere;1te com a perspectiva adotada. Verifica:nos, porém, que a -

sua contribuição não nos parece satisfatória po=quanto envolve ~8 c~ 

Pécie de redução ontológica descrita por José Ferrater Mora. Isto não 

exclue, evidentemente, a idéia de que haja implicações comportameA 

· tais para os eventos de ordem fisiológica. Mas julgamos que esta que~ 

tão deva ser submetida ao esorutínio dos recursos científicos, pois 

tudo indica que soluções simplistas não ·oferecem a robustez necessá 

ria para superar ~a comprovação empírica e um tratamento lógico que 

se revista de alg~ rigor. Por outro lado, a questão encontra-se ar 

ticulada com o problema das relações entre os fenômenos de ordem s~ 

perior, como é o caso da memória, pensamento e conaçao, com os proce~ 

sos que se reali za::a no plano orgânico. ~ o que ~.assaremo·s a examinar 

nas páginas seguintes, considerando que os esquemas descritivos e e~ 

plicativos radicais referidos à r~alidade, talvez estejam associados 

a tendências ou necessidades humanas, de natureza cognitiva, que i~ 

põem a busca de reodelos amplos e exclusivos para os fatos situados na 

mesma região do mundo. ,. 

A investigação empírica de tais ~otivações certamente se 

constituiria num interessante problema psicológico. 

-- 000 

• 
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o REDUCIONIS!m E AS TEORIAS DUALISTAS E M~rrSTAS 

Examinamos, na unidade . precedente, algumas contribuições 

red~cionistas, entre as quais, a de C. C. Pratt. Destacou-se o aspe~ 

to, apresentado por este psicólogo, de conceder a primazia aos 

tos orgânicos na explicação· do comportamento humano. 

I 
I 

evel!. 

A conduta, considerada generica~nte, apresenta aspectos 

manifestos, objetivamente verificados, como é o caso dos atos refl~ 

%OS, e eventos que só indiretamente podem ser conhecidos, como os 

processos de aprendizagem superior, pensaQento, memória e estados ~ 

mocionais. Que haja relações implicativas para conduta ostensiva, a 

partir de manifestações fisiológicas, parece não ser contestável. ~ 

fato, não há, aparentemente, qualquer evento deste tipo que não in 

clua uma implicação orgânica imediatamente anterior. Neste ponto,col!, 

siderando o interesse científico, a questão se prenderia, funda~el!, 

talmente, ao plano ou · livel escolhido para o desenvolvim~mto das ati 

vidádes investigativae. Não é necessário que haja uma antinomia en 
tre as teorias organizadas diferencialmente com base em conceitos 

biológicos e psicológicos. Podem, no entanto, ser consideradas qua~ 

to à qualidade dos dados comprobatórios que exibem bem co~o quanto 

ao grau de aprofundamento e consistênci~ teórica que ap~esentam. Na 

da impede, todavia, que duas ordens de organizaião teórica referi. 

das aos mesmos fatos, possam coe~stir, ainda que se verifique, em 

alguns casos, a concessão de um status cientifico inferLor para a 

Psicologia, na medida em que se admita que as suas proposições alc~ 

çam apenas um nível descriti~o. Na base deste argumento, há o . pre~ 

suposto de que a Psicologia adota o estilo de abordagem da càixa n~ 

gra. 

Outra coisa ocorre quando se trata de eventos que se reali 

zam num plano considerado superior, co~o o cognitivo, por exemplo. 

Aqui, enquanto se trata da redu9ão, há duas alternativas possíveis. 

Na primeira, os processos da vida consciente seriam admitidos como 

uma situação de fato com uma existência concreta, apresentando carac 
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ter!atica. 'qualitativamente diferentes da. que .8 verificam nos eveA 

to •• ituado. no plano orgânico, ma. implicadoa baeicamente por eate •• 

Quer dizer, .ugere-.e uma via fisiológica e bioquímica para a expli -

cação do. proces.o. psicolÓgico., cuja exi atênci a 'não é negada, ma. 

que resultariam de modificações proce88adaB na esfera dos acoRtec~ 

mentos orgânico •• Outra alternativa, a .eguRda, de acordo com a no~ 

sa orientação, já .e caracteriza de uma maneira distinta, porquanto 

nega a existência dos fato. da consciência. Trata-se, portanto, de 

uma posição E>8taflsioa diferente da anterior. lleste caso, propÕe-.e 

à Psicologia um campo factual empobrecido, em decorrência do expurgo 

das ocorrências subjetivas, considerada. C~IM crenças vulgares eeta

belecida. pela difu.ão do pere})8otivaa filos.ficaa aous,ada. d. have- ,

rem sido cantasinadaa pelo seneo comum. Couoluindo, A P8icologi~pede 

ri •• i~uar-ae como uma disoiplina orientada para a pesquisa do. fate. 

atinentes à conduta manife.ta, ou coae atividade científica vgltada 

para a inve.tigação doa determinante. bielÓgicos do compertamento. 

Há, como .e percebe, uma diferença entre as duas orientaçGe. dentre 

de.ta alter.aativa, embora ambas comoordo. na conce •• ãe de UM privi

légio aes fundamento. orgáaicos da conduta. 

ETidante.ente, o problema da. relações entre •• proce •• os 

da consoiência • o corpo, oonsiderado D~. suaa múltipla. mui festa-

çõe., não se e.gota coa a. 'alternativas-que noa intere •• a examinar. 

Há, de ua aodo geral, solu9õe. dualistas e ~oni8tas coa aatize. b •• 

especiai., SerÁ interes.ante verificar, ainda que brevemente, as to

.e. que S8 articula. com a. ~lternativa8 acima e.boçada.~ lDioi~l .. ~

te, por •• , indicaremos as so.luçõe. geraia apresentada. para o pre

bl .... 

As "teoria. dualieta.s propoe:s u.u diat1nçã. entre du~s or

dens de ecorr;nciaes as da oonseiência e a. que .e refersm ae oorpo. 

A. priDeiras .ãe seriam como ae da 8egund~ espéCie, caraclerizáTeia 

atraTes de categorias como for~, tamanho e localização no espaço. 

Gozaria. de u.a condição especial na medi~a e~ que nao pud..... ..r 

definidas .ediante dados de identificação fí.10a. U.a eonsequêno1a 

de tal ' enquadraaeBto eeria o abandono de uma aetedelegia ebjetiTa, 
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explicativista, de acordo com W. Dilthey, em favor de ~ tratamento 

intuitivo ou fenomenológico, tido como mais capaz de captura~ 

riências subjetivas absorvendo-as sem maiores prejUízos e 

do-as num discurso psicológico mais coerente. Mas, vejamos as 

postas dualistas. Segundo Jerome S. Shaffer (34), a doutrina 

colocan. 

pro 

duali.§. 

ta mais sistemática é a que foi apresentada por R. Descartes. Seg~ 

do esta doutrina, a~esentar:íamos duas ·caracteristicas distintas ·: a 

res cogitans e a res extensa. O Homem, portanto, filosoficamente co11 

·siderado, seria consti tufdo por duas substâncias diferentes que nada 

apresentariam em comum. Nota-se que esta concepção rompe com o hil~ 

morfismo aristotélico e propõe uma solução que, de acordo com H. 

~dsiak (35), foi a qus, do conjunto da obra cartesiana, maiores co11 

sequê~cias apresentou para a Psicologia. E isto a despeito de nao 

atender plenamente às e~gências cientificas, porquanto propunha a 

idéia de que uma fonte imaterial pudesse exercer uma influência s~ 

bre o corpo. O elo de ligação seria a glândula pineal. O Interacio -

nismo cartesiano suscitou diversas reações, especialmente em virtude 

do caráter radical do seu dualismo. 

Outra doutrina dualista é caracterizada com o Paralelismo 

Psicofísico. Há no bojo desta proposta, a concepção de que apreS9!l 

tar:!amos duas ordens de ·fenômenos, correlacionados, mas sem ligação 

causal direta. Em termos absolutos, não ·se nega o princípiO de cau 

salidade, mas ele só seria aplicável às manifestações físicas e da 

consciência', na intimidade dos respectivos sistemas. (~) A taxa de 

desconhecimento relativamente aos fatos psicofisiológiéos terá c 011 

tribuido para proporcionar uma plausibilidade mÍnima ao Paralelismo. 

Não é, port~~to, uoa solução suficientemente satisfatória e o · seu 

mais grave problema é o caráter inexplicável das correlações entre 

(*) J. Piaget (36) admite que nao se possa falar em - causalidade~ 
do · .. se trata da consciência. Considerando os esquemas nroDOsi 
cionais de ordem lógica, percebe-se que as diversas for;as -co; 
binatórias entre os elementos lógicos conduzem a relações i~ 
plicativas. Por outro lado, a realizaçã? de processos causais 
no plano material constitue-se num conjunto de operações que 
se aprese~taQ corno isomorfas às articulações lógi cas. 
Em Úl ti r:: 3. análise, só será licito falar e::l causalidade quando 
se tratar da realida de material, como é o caso do cérebro, que 
fornece o substrato necessário aos processos d~ consciência. 
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os processos registrados nos doia sistecas considerados autônomOBaBn ... . -
do - : por execplo, eventos físicos são subitaoente deflagrados. Uma 

ten·tativa oferecida para solucionar esta questão foi o Ocasi onali!!. 

mo de Nicolas de Malebranche sugerindo a hipótese da intervenção d!. 
vina como fator responsável pela manutenção da correlação entre o 

mental e o físico. O Ocasionalis~o apoiando-se em fatores sobren~ 

turais, apresenta uma base bastante precária, . 0 que explica, incl~ 

sive, a falta de aceitação desta perspectiva. 

o Epifenonomenalismo contudo, ao contrário da solução ant~ 

rior, admite uma linha de causalidade que vai dos fatos físicos para 

os mentais. As manifestações da consciência, neste sentido, seriam 

consideradas como resultado de processos fisiológicos. A sua exi!!. 

tência estaria inteiramente condicionada à atividade fisiológica. No 

te-se que esta atividade não é considerada como uma mera condição pa 

ra o surgimento dos fatos da consciência, mas comO uma causa efetiva 

da sua produção. Naturalmente, a admissão de uma via exclusiva de 

causalidade, da maneira como a apresentamos, deixa sem explioação as 

ocorrências em que os processos de pensamento e conação parecem h~ 

ver exercido uma influência decisiva sobre a conduta manifesta. Con 

tudo, as informações procedentes da medicina psicossomática oferecem 

elementos que nos permitem supor que eventos mentais possam aprese~ 

tar efeitos físicos. Nesta linha· de conjeturas, seríamos levados a 

rejei tar a solução epifenomenalista e .a doi tir, ainda que de uma m~ 

neira pouco preCisa, uma solução interacionista espeCial, enquanto 

se aceite o desenvolvimento de duas vias de causalidade- entre os pr~ 

cessos da consciência e os o.rgânicos. Evidentemente, cabe à Neurofi 

Biologia enriquecer os dados de <?omprovação empírica. 1.0 quadro das 

teorias dualistas, como se inserem os atos considerados intencionais? 

Numa abordagem simples, i~ediata, dir-se-á que têm origem na consci 

ência individual. Entretanto, a questão apresentará uma complexidade 

crescente na medida em que pr·oceder~os a uma classificação das con 

dutas e percebermos que alguns atos podem ser categorizados como in 

· tencionais embora não resultem de um processa decisório clara~ente 

manifestado no plano da consciência. Claro está que as doutrinas dua 

listas abrigam a noção de atos volitivos. Admite-se, neste sentido, 
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que a conduta apresente ou manifeste atos def~r~dos por causa mental 

. prévia e desencadeados deliberadamente pelo sujeito. Para Gilberth 

Ryle (31'), o concei to ' de volição encontra-se vin.culado ao mito cart.§!. 

aiano do "fantasma da cáquina", expressão empregada para designar 

concepção interacionista de R. Descartes. Ryle concede importância 

linguagem, examinando-a do ponto de vista sintático e semântico. 

l a 
, , .. 
a 

Nele 

verifica-se um esforço .destinado a demonstrar o emprego logicamente i~ 

consistente de alguns tercos aplicados a estados' e processos mentais.É 

o que admite ocorrer com a noçao de atos volitivos, cuja aceitação re 

sultaria, inclusive, na admissão ' de uma explicação logicamente insati~ 

fatória se não envolvesse a idéias de uma sequência implicativa de 

atos volitivos. 

A esta altura podemos perceber que ·a for~ de redução caract~ 

rizada por uma insistência na determinaçã; das bases orgânicas para~ 

explicação dos fatos psíquicos se funda~~nta nitidamente numa conce~ 

ção epifenomenaliata. As dificuldade apresentadas por esta doutrina .tam 

bém caracterizam, naturalmente,~ - proposta reducionista. 

- , As soluçoes mOn1sticas, por sua vez, se destacam pela 

são de um único universo substancial. Assim, todos os fenômenos fic~ 

riam enclausurados no plano ideal ou no plano material, no abstrato 

ou no concreto: mas sempre em termos exciusivos, absolutos. Aqui nao 

há, e·m princípio, concessões. O Idealismo filosófico ou afirma a exi~ 

tência exclusiva do eSPlrito ou a subordinação da realidade física à 
razão. Bm Georg li. F. Hegel, por exem~lo, enoontramos uc i:iealisl:lo ab 

soluto. Para o conismo materialista toda a reali:iade, incluindo-se o 

Homem, aeria pura ~téria. Não haveria manifestações que pudes~em c~ 

racterizar o chamado mundo espi'ri tual. Não seria, contudo, uoa total..!. 

dade desorganizada, sujeita ao cáos ou a fatoa.aleatórios, pois esta 

ria regulada por leis físicas. Um imenso sistema equilibrado por leis 

que o penetram por completo. ~ a perspectiva adotada por Pierre 3. G. 

Cabanis e Ernst H. ~aeokel. 

Uma versao do materialismo conista muito defendida present~ 

mente é a Teoria da Identidade de Herbert ?eigl, outro cembro do 

• 
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Círculo de Viena. Afirma-se a identificação de pensamentos, desejos e 

sentimentos com process·os corporais. O que se verifica com esta te,2 

ria é a negaçao da .validade de qualquer proposição i~plicativa que 

associe estados e processos fisiológicos com ocorrências mentais, po 

is, conforme já dissemos, estes são defi~ioB em termos de estruturas 

identificáveis no corpo. A admissão de duas realidades distinta~ e 

relacionadas levaria a uma especulação metafísica que poderia apre~eA 

tar algum grau de aceitabilidade lógica, mas seria completamente de~ 

tituida de comprovações objetivas. Os trechos a seguir, retirados de 

um artigo publicado em 1950 .e escrito por Eerbert Feigl (38), . esclar~ 

cem mui to bem o aspecto essencial da Teoria da Identidade: "But we 

contend that the designata of the mentalistc language .are identical 

vi th the descripta of the · behavioristic language, ·and that both are 

identical with the designata of the neurophysiological language"; e 

mais adiante I liA etate of mind conceived as an event in the spatio- · 

temporal-causal structure of the wordl cay thus be charactsrized by 

concepts that are . evidentially anchorad in quite héterogeneous areas. 

It ia this anchoring that gives the concepts their particular place 

in one other vocabulary. But if we are sure not to confusa their 

faotual reference with their evidential base we may .rightly aay that 

they have the samemeaning". Constata-se, portanto, um dualismo de 

. linguagem, mas não um dualismo de substâncias ou mais olaramente, de 

entidades e processos. A precisão, · é evide~te, seria um at~ibuto - da 

linguagem fisiológica. Assim, uma recordação, por exemplo, poderia 

ser descrita em termos mentalista~, mas na verdade está-se fazendo r~ 

ferência a um processo cortical, e a leo~rança ficaria mais bem deteR 

minada se soubessemos exatamente das suas propriedades e caracteri..~. 

ticas. O principal problema desta teoria é provar que os fatos men 

tais e fíeicos, supostamente identificados, coexista~ no espaço e no 

tempo. ~ uma questão bastante dificil de solucionar, não só pela c~ 

r;ncia de provas empíricas a respeito de u=a legítima defasagem tem2Q 

'ral entre os fatos situados em dois planos SUpo3ta~ante disti~tos,mas 

também, c·omo declara S?laffer: "Bastaria um espaço de tempo mai to e2., 

treito para provar que os eventos físicos nio'são idênticos aos me~ 

tais, mas é muito difícil imaginar como ss poderia estabelecer a exi~ 

tência de ~ espaço de tempo tão pequeno. Xesmo que isso fosss I' 
poes.!.. 
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vel, o que provaria? Provaria somente que o evento mental nao era 

idêntico aquele determinado evento físico, mss não provaria 'sua nao

identidade com qualquer evento físico" (39). Uma outra solução é a do 

monismo neutral de A. J. Aye~, autor inglês, mas identificado com o 

Círculo de Viena. A sua perspectiva resulta da insistência em dete~ 

minar, precisamente, o significado das proposiçõss que se referem 

ocorrências mentais e físicas. De certo modo, situa-se na linha 

Sensacionalismo de Ernst Mach. 

Declara-nos, precisamente, -o seguinte: 

. 
as 

do 

"Mi conclusión es, ?Or consiguinte, que la mente :r el cuerpo 

no deben ser considerados como dos entidades dispares, entre las 

quales debemos construir o descubrir una especie de puente anfibio, 

sino que hablar de la mente o del cuerpo son dos modos diversos de 

clasificar o de interpretar nuestras experiencias" • (40) 

Verificamos , que, face ao p~oblsma focalizado, ainda há mui 

. ta perplexidade e carência d9 informações seguras e coerentes. E é 

uma questão bem antiga, pois nos fazemos a cesma pergunta que Aristó 

teles se fazia quando se deparava com o Problema das relações entre a 

alma ·e o corpo. Retirados os ingredientes metafísicos, trata-se no 

fundo, da mesma dificuldade. A Neurofisi·ologia, da qual se espera c0n. 

tribuições mais significativas, não pode nos oferecer ainda os e1emen. 

tos necessários para 'um enca~nhamento desejável do problema, e ' isto 

a despeito do seu rápida progresso nos Últimos anos. Cientificamente, 

contudo, pode-se perceber algo referente às relações entre o sistema 

nervoso e as atividades humanas de nível superior. ~ certo que há m~ 

to a explorar, inclusive os aspectos concernentes aos aspectos qu~l i 

tativos e lógicos das nossas experiências subjetivas que se apresen -

tem à nossa percepçao co~o r~sistentes a um enquadraoento quantitativo. 

Há, porém, co~o . já afirmamos, dados que nos peroitem assegu=ar que a 

vida mental depende do funcionamento do cérebro~ Para ilustrar, podem . 
ser citadas as pesquisas de K. S. Lashley, referentes ao papel . vic~ 

riante das atividades dos he~sférios cerebrais e os trabalhos de W_ 

G. Penfield que, através da estimulação elétrica de partes do .cérebro 
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de seu pacientes, promoveu a evocação de experiências pessoais. O ea 

prego de casos clínicos tem se constituido num recurso para a expl~ 

raçao das ativi~adeB superiores, inclusive as relacionadas com a 1ili 

guagem, a partir da lesões corticais, de condições que se ·caracteri 
\ - ' 

zem como anômalas do ponto de vista fisiológico e ·anatômico. H. 

Jackson, por ~x~mploJ s~guindo uma orientação evoluoionista, verifica 

uma progressiva deterioração do comportamento seguindo uma marcha Õ 

posta em relação ao processo evolutivo nor~al caracterizado por ~ 

crescente complexidade. A contribuição de K. Goldstein (41), desdobr~ 

da numa ampla concepÇão relativa à natureza humana,também sugere U!Da 

progressiva involução das habilidades co~itivas, em lesados · cer~ 

. brais, registrando-se por exemplo, o fato do empobrecimento gradual . 

da- linguagem. Em todos os casos, pode-se admitir uma correlação entre 

estados e le$ões cerebrais com a atividade , superior. Estes dados nos 

levam a aoeitar a idéia de que, em princípio, o cérebro é o órgão da 

atividade mental. 

Outra contribuição que possibilita perceber a integração eli 

tre os dados sensoriais, perceptivos e intencionais da conduta com os · 

prooessos cerebrais, foi fornecida por W. R. Ashby. Segundo Ashby, o 

cérebro exibe um mecanismo de feedback, isto se verificaria no oaso 

de uma pessoa que, por lances sucessivos do braço, procura alcançar 

um objeto. As informações alcançadas e processadas pelo cérebro possi 

bilitam a correção dos desvios em relação a uma condição de maior efi 

oiência, podendo fazê-lo através 4e diversos métodos, sendo flexível 

em seus meios e inflexível em sua finalidade. 

o problema que acabamos de focalizar apresenta uma eievada 

complexidade e ~ desafio permanente ao pensa~ento humano, já que aili 

da não foi satisfatoriamente solucionado. Shaffer, no seu verbete ~ 

ra a Encyclopedia of Philosophy, conclue da segutnte maneira: "The 

mind-body proble~ remains a sourca of acuta discomfort to philosoph~~. 

Thare have been :nany attempts to prove that i t is a "pseudo proble:n'; 

but nona has stood up under scrutiny. There habe baan many atta~pts 

to solve it, but at present no solution stands out as markedly 

to the others. Hor doas it saem that new empirica1 infor~ation will 

• 
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furni.h a decisiva t.8t for one th.ory or another. It may vell be 

that the relation betlfeen mind and body i. an ul timate, un.1qu., BZld 

a unanalyzable one. If lO, plllosoph1oal nadom yould con.i.t in 

giving up the att.mpts to und.rstand th. relation in t.r.. of o~h.r, 

more familiar one. and accepting ia a. the anomaly it i •• " (42). ; 

Tendo em vista as oonoepçõe. reducionistaa, podemoa verif! 

oar a aua vinculação com os argumento. epifenomenalilta e Qoní.tico

ateria1iata •• Tornou-se mai. evidente, por conseguinte, que a ado 

ção de qualquer uma das concepções apresentadas impÕe um oomprólllis.o 

ontológico, envolvendo uma perspectiva espeóifi.a em relação à n~tu

reza humana. E se a nossa viaãe do Homem depende da solução que a~

•• ntamos para e problema aqui tratado, é natural que •• conclua qUI 

el:. t=bell venha a infiuir nas atividad •• teóri·ca., experimentai. e 

profislionai. dos plicólogos. Em no •• a opinião, entretanto, os argu

_atos exam1.aado •• ó pod.rão 161 rir co.o diretrize8 gerai. para o 

de •• nvolvimeRto da pesquisa oientífioa conoernente. à oo.duta. Isto 
,. 

porque o trata.aRto conferido pela ci8noia segue um .aainho defini-

do por regras •• trita. d. controle e verificação, empô. explicaçõe. 

válidas para oa fatos exaldaados. Preoisamoa .ão perder de vista que 

a tilo.ofia e a cienoia •• d ••• nvolve. em planos distintos, cada 

qual adotando uaa metodolegia que c.rresponde a08 a.ua objetivos. 

int.r •••• s. Eata declaraçã. todavia, aao no. i~ibe de adaitir que 

a. atividade. por elas" desenvolvida. nao possam slr oo.pl .... tar8s • 

autuaaente fecunda •• E.te • o ponto de Tieta, aliÁs, de J.C. Saart 

(43), ouja atsnção se volta para 08 probl.~as oolooados pela Filo.o

tia da Ciência, notadamen~. ·08 da ordgm epist0aológioa e ~.t~taór1ca. 

Aproveita~Qs a oportunidada para · 19~brar ta3bé2 qua, con~oaa~é ob5er

V&çÕe9 apresentadas na introdução do pras9nte trabalho, 'Y'Grifis3iii09 

que toda e quallu.r atiTiiade oi$ntífioa pra~supÕe ~a base filo2ó

fica, aas no seu dasanvo17i~ento, acrescentamos, segue o cura0 dat~r

minado p$las regras do sisteaa, ou aaja, rigorosa ob~arvânoia quan

to à an~liso dos aspwctoa sintáticos, s~aântioo3 o prng~ti~as das 

teorias alaborsd3S. 

Ret ·::lr!lando aQ aastm.to do qual no~ OCUpa:a05 nesta part3, pod. 
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mos verificar que a aceitação definitiva de qualquer das soluções aci 

ma destacadas não encontrará apoio, ao menos no momento atual, em el~ 

mentos que se originem no esforço de contrasteação empírica. Será,po~ 

tanto, uma posiçao que transcen"derá os lim tes do conhecimento relati 

vo à realidade factual. E a adesão que se verificar não estará 

tiva e racionalment~ referendada. 

obj~ 

Em todo caBO, e tendo em vista o problema por nós focaliz~ 

do, será interessante submeter esta questão a uma análise mais cuida 

dosa. ~ o que procuraremos fazer imediata~ente, procedendo a um ex~ 

me da explicação científica. 

- 000-

'" 
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REroCIONISMO E EXPLICAÇÃO CIE1"TtFICA 

A atividade científica, em qualquer área que venha a ser con 

siderada, só se processa em relação a fatos que possam ser sub~tidos 

ao tratamento que este tipo de investigação impõe. Esses fatos de7~ 

rão ser recorrentes e públicos. Há, naturalmente, recursos os mais 

variados para proceder a uma observação direta ?u indireta, por ceio 

de aparelhos e instrumentos, dos acontecimentos a serem estudados. E~ 

decorrência desta orientação, devem ser excluÍdos, da pauta de int~ 

rssses das ciências emp1ricas, os processos ou ocorrências que apre 

sentem características peculiares, não se subordinando aos critérios 

focalizados. Podemos, no entanto, manipular outros r~cursos e métodos 

a fim de alcançar algum grau de entendimento a respeito dos eventos 

dotados de uma natureza ou propriedades que os torne inacessíveis a 

uma abordagem que envolve exigências de estrita confirmabilidade obj~ 

tiva. As ciências emp1ricas contudo, como as entendemos, orientam-se 

em função da regras elaboradas com o propósito de proporcionsr o aI 

oance, com algum grau de segurança, de um quadro descritivo e explic~ 

tivo para os eventos que se encontram numa região do mundo que pode 

comportar, a conduta cient1fica. Em outras palavras, o objetivo básico 

da ciência é dilatar o conjunto das proposições comprovadas a respei 

to dos fatos submetidos ao s'eu crivo. 

~ exatamente nesta ' faixa que se pretende situar a Psicologia. 

Saber se todas as manifestações humanas podem ser enquadradas por e~ 

te sistema constitue um problema da maior importância para a Psicol~ 

gia e fonte de intermináveis ' querelas. Não há, como sabemos, ~a pIe 

na concordância sob este aspecto; Verifica-se o desenvolvi~ento de di 

versas orientações, cada qual sugerindo o desdobramento particular de 

alguns eventos segundo uma interpretação e orientação metodológica e~ 

pecial. Rã, não obstante, uma certa convergência de opiniõ~9 no senti

do de que se deva aceitar uca certa regularidade no comportamento hu 

mano afim de que se justifique o empenho dest;nado à elaboração de 

uma teoria que forneça elementos, ainda que limitados, para explicar 

e prever a conduta. Pode-se afirmar ainda, que é crença generalizada 

entre os cientistas que os esforços nomotéticos possibilitam uca co~ 

• 
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preensao ~ais profunda da realidade do que as elaborações iCiográf~ 

cas, estas, impondo uma investigação intensiva e extensiva de casos 

particul~res, de modo a possibilitar a superaçao parcial das limit~ 

ções inerentes ao estudo de casos considerados individualmente.Con~ 

tata-se novamente que na Psicologia, assim como nas demais ciências 

o pressuposto da racionalidade do mundo é imprescindível, ao menbe 

como hipótese de trabalho. A teoria, este produto da atividade ci~~ 

tífica, deverá possibilitar uma intervenção mais ordenada e segura 

no plano concreto. Na PsiCOlogia, esta iniciativa ocorre nos d!ve~ 

sos setores e níveis em que se processa a ação profissional dos que 

são designados psicólogos. Enfatizamos que o objetivo a que se ~o 

poe a ciência é alcançar uma explicação válida para a multiplicida 

de de ocorrências que nos cercam e envolvem. Será conveniente, por 

tanto, esclarecer o que entendemos por explicação e, seguindo o 

curso desta dissertação, procurar concluir algo a respeito das apr~ 

ximações que faremos entre os esquemas reducionistas e a explicação 

cient:Ífica. 

Basicamente, a explicação se apresenta como um argumento 

capaz de fornecer uma respasta racional a alguma ocorrência reco~ 

tada do plano da realidade e definida de oodo preciso. A dimensão 

do explicans, considerando o nú~ero de proposições ou fórmulas que 

contenha, variará de uma sioples proposição hipotética a uma teoria 

organizada segundo critérios empíriCOS e formais bastante rigor~ 

S08. ~ conveniente acrescentar que ~ boa explicação procura ins~ 

rir o explicandum n~m esqueca nomológico bem amplo. Neste sentido, 

distingu~~sedas explicações não-cientificas que podem se lioitar a 

uma simples etiquetação das ocorrências. Do ponto de vista cient! 

fico, conferir nomes às coisas, desde que estes correspondao a 

ceitos válidos, SÓ poderá contribuir para uma especificação ou 

xionocia dos fatos, não envolvendo ~ legítimp explicação. 

disso, as explicações baseadas em conceitos particulares, não 

con, 

tA 

Além 

coneE.. 

tados entre si, apresenta~se caracteristicaoente como circulares. 

Para ilustrar, podemos citar a explicação baseada na noção de "fo~ . 
ça vital", utilizada como critério diferencial na categorização de 

seres vivos e inanimados. 
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Por outro lado, as explicações científicas só se referem a 

alguns aspectos do fato que esteja sendo estudado. Portanto, fica i~ 

plícito que através da explicação científica não se esgota a riqueza 

inerente ao real. ~te-se como um objetivo cientificamente inalc~ 

çável a obtenção de um quadro exaustivo e inteligível da realidade 

factual. As iniciativas filosóficas podem ser encaminhadas neste sen 

tido. 

Considerando novamente o problema da profundidade dos esqu~ 

mas explicativos, constata-se que ele também se relacicna com o tipo 

de abordagem adotada. A investigação que 'se orienta estritamente s~ 

gundo observações e~p{ricas ensejará, naturalmente, um grau menor de -

aprofundamento do que as que utilizam elementos aceitos por inferêu 
cia ou que sejam puramente hipotetizados. As variáveis intervenientes 

e as construções hipotéticas, no caso da Psicologia, permitem utili -

zar hipÓteses de mecanismo em contraposição às que são formuladas com 

base em observáveis (~). Enfim, trata-se de devassar 'a intimidade da 

caixa negra, objetivando a organização de um sistema proposicionalco~ 

rente e logicamente unificado que possibilite um enquadramento 

cativo dos fatos que nela ou com ela se realizam. Tal sistema 

eX'Dli - -
deverá 

ser Bubmetido a diversos testes a fim de que se possa determinar a 

sua validada. M. B~ge (46) destaca quatro testes: empíriCOS, inte~ 
• 

(*) A questão das variáveis inte~enientes e construções hipotáti 
caB recebeu una análise bastante clara por ,K. ~~cCorquodale e P. 
E. Z,!eehl (44). Segundo estes autores, as do primeiro tipo poàem 
Ber identiffcaàas através de três características: redutibilida 
de a leia empÍricas; validade empírica das l~is que as cont; 
nham; e' possibilidade de quantificação mediante a manipulaçclo 
de termos nas leis empíricas. '-
No que concerne às hipóteses, utilizaoos a expressão "hipÓtese 
de mecanismo" segundo a conceituação de M. 3unge (45). Ela se 
aplica no caso em que venhamos utilizar variáveis que se situam 
além do cam~~ observacional para a elabora~ão das proposições 
hipotéticas. ~ ponto de vista da construção teórica, a utiliz~ 
ção de componantes que envolvam conceitos Que escapam à verifi 
cação sensível possibilita um enriqueci~ento do sistema proposi 
cional. uão se pode perder de vista, no entanto, que o discurso 
científico, sendo conduzido através de sucessivas modificações 
e superações, a uma progressiva adaptação à realidad.e, impõe Uüla 

complexidade controlada mediante uma siete~ática insistência na 
avaliação do seu conteúdo semântico. 
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teóricos, metateóricos e filosóficos. ~ também bastante generalizada 

a aceitação da refutabilidade coco caracterlstica das teorias cientl 

ficas. Esta propriedade como já o dissemos, fo.i colocada em relevo per 

K. Popper. A teoria científica, sem dúvida alguma, é um dos mais cOB 

plexos artefatos elaborados pelo pensamento humano; mas nao sendo no~ 

aa intenção, no momento, submetê-la à análise, passaremos adiante. 

A explicação, como tivemos a oportunidade de examinar bas~ 

ia-se em Última análise, num corpo de proposições e fórmulas que já 

.foi submetido à contrasteação objetiva. Depreende-se imediata~ente 

que um sistema de leis e hipótese científicas permita uma leitura e 

uma interpretação racional dos fatos a que se referem. Este ê, lembrA 

mos mais uma vez, o escopo básico da ciência. A explicação nomológica, 

como se insinuou aqui, é, segundo E. Nagel (47), apenas um tipo de e~ 

plicação posslvel, Admite-se, segundo este esquema, que o explicandum 

é uma consequência logioamente necessária das premissas explicativas. 

Esta~~ por sua vez, apresentao-se com características de leis causais, 

sendo a mais importante a admissão de relações invariáveis e Q~ifo~ 

mas entre eventos espacialmente contíguos e que se apresentam, nece~ 

sariamente, numa mesma sequência de aparecimento. Na base das explic~ 

ções nomológicas verifica-se a . crença na regularidade dos aconteciceA 

tos do mundo. Evidentemente, trata-se de uma premissa metafisica su~ 

tentada pela nossa experiência perceptiv~. Pode-se discutir, natura~ 

mente, a aplicabilfdade desta premissa a alguns setores da realidade, 

mes ela não poderá ser inteira~nte rejeitada, pois se isto se de~ 

passaremos a nos situar numa área de absoluta incerteza .q.uanto ao sul: 

gicento dos fatos, acarretando a impossibilidads de desenvolver uma 

estratégia cientlfica para facultar uma apropriação intelectual dos 

eventos que sentimos e presenciamos. 

Há também, explicações probabillsticâs. são tipicas das ci 

ências sociais e humanas, disciplinas insuficientemente amadurecidas. 

Tais explicaçõe~ se caracteri=am ~ela inexist~~cia de ~a estru~ura 

nomológica que permita prever os fatos com absoluta exatidão. A taxa 

de · probabilidade, contudo, poderá ter seus limites mais ou menos defi 

nidos, ainda que não rigorosamente. Pode-se conjeturar se 8S leis pr~ 

• 
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bablll.tioa. reflete. um estágio humano de ignorânoia relativamente 

ao. ~ato. a que .e aplioam, sendo estes submetidos a diversos tat~ . . 
n. oau.ais e oondioionantes, o que seria até oerto ponto fútil iA 

~ye.tigar, ou .e, ~fetivamente, não .e submetem a uma per.peotiva l~ 

. Sal já que são ac1mi tidos oomo dependente. de prooessos algo espontÂ 

neo •• Esta Última perspeotiva, evidentemente, não enoontra apoio 

na. oonoepçõe. filosófioas gerais que fundamentam as oiênoia. oOA .. 
tellporanea •• 

Iagel ainda examina as explioações histórioas e teleológl 

oa •• Poderíamos oaraoterizá-las, fazendo referênoia às perspetivas 

genétioo-evolutiva, no oaso das histórica., e funoional, oom ou sem 

partioipação da oonsoiênoia, quando 8e tratasse das teleológioas. A 

oonolusão geral, que oonvém destaoar novamente, em benefício da 

olaresa, é" a de que uma interpretação realment~ adequada dos fatos 

.ó pode ser feita na medida .. m que disponhamos de estruturas teó 
~ 

ricas prévias. B estas podem basear-se em leis oausais ou, seguindo 

o estilo de Positivismo clássico, em leis que desorevem meras s~ 

quênoias temporais de eventos. 

Temo. que considerar ainda, e este ponto il0B ""interessa 

particularmente, .a distinção que Il. Marx (48) e J. Piaget (49) tA 
I 

zem entre explioações reducionistas e oonstrutivistas. A base das 

explioações da primeira espéCie é a premissa de que os fatos apare!!. 

temente situados num certo nível da realidade pertenoem, efetivamen 

te, a um outro nível, de um modo geral, ontologicamente inferior. 

Mioroestruturas, portanto, consideradas nas suas vinculações funci~ 

nais, possibilitariam a compreensão de fatos que ocorrem em planos 

mais elevadoa. Trata-se, oomo se peroebe, de um tipo de explioação 

que ~ooede a uma simplifioação da realidade, pois partimos da oo!!. 

cepÇão ae que as ooorrências situadas em níveis mais elevados -sao 

oausadas pelas que se oolocam em planos mais baixos. ~, tipioamente, 

uma explioação meoanicista-determinista. Verificamos que há um ~a 

Ve erro nesta perspeotivaz a passagem de nível lógico para um onto 

lógioo, e a consequente eliminação de níveis. Isto não impede, evi 

dentemente, que uma teoria venha a ser absorvida por uma teoria 
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ela também será reduzida, mas a diferen9& 
• A 

ela sera inoorporada a uma estrutura noq 

Outro tipo de explicação, segundo os mesmo autore., • a . - . 
variaveis que 

originam de UII mesmo plano ontológioo. Quer di zer, no oaso da Psi. 
~...&l;;;w; . .".'~; 

vv.v~· .a, oonoeder-se-á a autonomia de pesquisa ~s manifestações ooa 

oonceitos sem reoorrer aos aoontecimentos 

que se suoedemno sistema orgânioo. As variáveis, portanto, frisamos 

mai. uma vez, são extraídas de um mesmo nível de desorição. O deseA 

"TolTimento de nossas estruturas oomportamentai. e oognitivas, confo!:. 

me propÕe J. Piaget, também se enquadra nesta categoria de explicação. 

Diante desta abordagem, podemos dizer que a análise cada 

TeZ maia partioularizada e refinada de variáveis e relações funoi~ 

nais entre variáveis no plano da ~sicologia, poderá ~ oonduzir a in. 

vestigação a níveis inferiores do sistema orgânico. Possivelmente, a 

par de uma ampliação do nosso conheoimento quanto a certas articulA, 

çõss e oorrelações entre processos de ordem psicológica .e os de natl!. . . 
reza orgânioa, especialmente neurofisiológica, perderemos de vista 

uma perspeotiva que integre os elementos situados na dimensão do co,!. 

portamento num sistema mais amplo 8 apto a explicá-lo. O que estamos 

querendo dizer, é que se verificaria um esforço de investigação em 

planos diversos da realidade. Não se pode negar que este processo 8A 

teja apresentando alguma oontribuição cientificamente relevante para 

a Psioologia, embora esta marcha possa impor uma marginalização dos 

processos que se verifiquem em cutros níveis de análise. ~ poss1vel 

situar as ooorrênciae na sua esfera ontológica própria, buscando, nA, 

turalmente, as proposições legai. que melhor expliquem os inter-rela-

oionamentos constatados. No fundo, trata-se de ajustar, de maneira 

conveniente, as estratégias científicas a escalas previamente seleci~ 

nadas e dimensionadas com os recursos derivados da competência, i~ 

ginação e criatividade dos cientistas. 

Além disso, podemos oonsiderar, como o fazem M. Marx • 
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Das obraa já referenoiadaa nesta unidade, X. Bunge (50) • 

perapeotiva de complementariedade, oonsiderando 

que, .laoladamente, aa diveraaa abordagens ofereoe" um quadro paroial 

.. h reâlidad. humBZ1a. Po ••• oonaiderar, inoluaive, que eata oOllp1.l. 

.. ntariedade, tendo 811 viata o presente estágio de desenvolvimento oL 

.ntífioo no oampo da Psioologia, ofereoe uma oondição maia - favorável 

â lnteligibilidade doa tato •• 

Segundo o nosao ponto de vista, em termos de uma oorrespoA 

denoia mala fiel à realidade, também tende a ser melhor. Contudo, s~ . 
ri~ exeguÍvel, presentemente, a unificação do oonheoimento psioológL 

oO, aeguindo a proposta da oomplementariedade? Tomada do ponto de viI 

ta teórico aim, maa é preoiso oonsiderar a existênoia de teoriaa o~ 

ja organização lógioa se enoontra oomprometida pelo número excessivo 

de oonstruções hipotétioas que alojam, além das que se apresentam o~ 

mo BZ1tinômioas, as quais difioul tam apreoiavelmente o projeto de int~ 

gração. Em nossa opinião, e exo1uindo as naturais idiossincrasias de 

teórioos e especialistas, o problema se situa exatamente na área de 

axa .. doa aspectos sintátioo e sem;ntico das teorias oientíficas. Não 

desejamos ·encaminhar uma solução simplista, mas admitimos que a fiel 

observância das diretrizes que norteiam a conduia científioa ·propo~ 

oiona uma veracidade e confiabi1idade às proposições científioas. Em 

oonaequência, . as teorias seriam dotadas de maior aoei tabi1idade, o 

que tornaria mais oonsequente o esforço de integração. 

De aoordo oom esta análise, os esquemas reduoionistas, cOA 

siderados ao nível da explicação científioa, estabe1eoem uma séria ~ 

flculdade no plano da organização teórioa. As manifestações situadas 

em IÚveis maie e1evadoa, segundo os argument~reduoion1stas, teri .. 

oausaa orgânioaa ou seriam aimples aparênciaa que cobririam rea1ida 

dea maia profundas. De qualquer mo~o, cumpriria pesquisar níveis maia 

·baixos da realidade factua1. Mas esta perspeotiva, de acordo oom . o 
ti' .. ' ... ,. que podemos peroeber no oenario da ciencia contemporanea, torn8~se ~ . 

nexequivel em termos de investigação e promove o sério problema da 

pas.agem de .uma proposta t~órica para um nível onto1ógioo. Por outro 

lado, tal perspeotiva inibe o esforço orientado para a busca de lei. 
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• propriedade. situadas em outros planos da realidade. Finalmente, a 

ooaplementariedade teórioa de oontribu19ões que oorrespondem à. ~ 

.-r .. s dimensões do objeto oientifioamente fooalizado, oonstitue • 

mais aoeitável no atual estágio evolutivo da Psioologia. 

'. -.. 



, 
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un U1LISB CRiTICA 

obje9Õa. foram apresentadas ao. modelos reducion1~ 

~um __ , oonforme examinamo., ~endem a ressaltar os problemas 

soluoionado. ao nível das lei., métodos, ~eor.tas a liA. 

ressalva 

para considerá-la ou des.!, 

Uma oontribui9ão oritica interessante, embora algo tr~ 

em H. Putnam (52), num trabalho recentemente publ1 

que este autor retifioa o ponto de vista que havia 

'adotado, favorável à redução na medida em que oonsiderava a máquina 

de Turing ::um modelo adequado ao Homem. No artigo que estamos oomen. 

tandô, ressalta a idéia de que as habilidades de ordem oognitiva e 

as 41spOsi9ões de natureza motivacional e afetiva adquirem as cara~ 

ter{stioa decorrentes das experiênoias individuais que se realizam 

em ~ontextos sócio-culturais os mais variado~. Teríamos, portanto, 

que oonsiderar esta dimensão num sentido amplo, se desejássemos ex,!. 

!!linar o problema da determinação dos atributos', de natureza:.': psi.çóló 
, . 

gioa nos seres humanos. Certamente, haverá condições que se caract.!, 

rizaa oomo mais favoráveis ou propÍoias ao desenvolvimento das nOA 

sas oapaoidades cognitivas. Pode-se conoluir, a partir deste ponto, 

que H. Putnam não julga adequada a abordagem reducionista na medida 

ea que admite que alguns aspectos da nossa organização psioológioa 

sejam dependentes de situações' externas de ordem social e cultural. 

Haveria, em Última análise, dois ângulos de observação e tratamento 

oientifioo no campo da Psicologia. um marcado pela perspectiva org!, 

nioista, buscando explicações que envolvem processos psicológioos, 

bioquímioos e genétioos para os -eventos e processos psioológicos, e 

O .. outro, propondo um exame das crenças, normas,insti tuições, valores 

e estrutura social DO sentido de determinar as suas relações com a 

personalidade. As análises e pesquisas derivadas da assunção destes 

po~tos de vista teriam a sua validade científica assegurada assim . 
que ficasse establecida uma conveniente relação entre o dado psicoló 

gioo .. o' fator biológico ou social com o qual se vincula.:I preciso 
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para ~orneoer uma informação mais oompleta, que se enooa 

, ~~. '.ubjaoent. a sugestão de que a alteração das oondições externas, 

oonstitue uaTequ1sito básioo para o desenvolvimento 

questão de ooerênoia 

que se sUpÕe adequadamente submetido a 

empÍricas. 

Io fundo, n~o •• oonstata uma o.ontribuição original. Ciea 

sooiais, ~tio~armente antropÓlogos oomo R. Linton (53), s~ 
' ciól~&O~ da categoria de R. Gerth e C. lfright Mills (54) e psiquiatras 

00110, ~:. R. -van den Berg (55), este procedendo a uma análise histórico 

do problema,vem se situando na mesma perspectiva. 

Por outro lado a questão básioa, infelizmente, não foi sol~ 

oionada. Ã!~m ~das d1f1,o~dades re~~~ivas_ à . discriminaçã~. das ,variáveis 

psioológioas mais ou menos vinculadas a este ou aquele fator, social 
.' , 

ou orgânioo, ainda se pode verifioar que, seguindo os argumentos pr~ 

postos~ a ~edução não se torna logioamente rejeitável. ExpliCitamente. 

é possível admi tirque as experiências individuais determinadas por 

circunstâncias externa~ i~ponham alterações de ordem fisiolÓgioa e 
• ' . o- o 

bioqUímica, oomprometidas, desde que exeroem uma função oausal, com o 

oomportamento humano. Poder-se-ia afirmar, considerando este ponto de 

vista, que as oondições sooiais afetam processos psicológioos indiretA 

mente, através de fenômenos de natureza orgânica. O caráter episódico 

ou duradouro dessas alterações 'explicaria as modifioações mais ou ~ 

nos permanentes dos oomponentes psicológioos. Esta interpretação, nao 

atingida pela análise de H. Putnam, permitiria resguardar a conoepçao 

reduoionista. Na verdade, considerando o nosso problema, a abordagem 

não foi muito feliz, mas pode-se verifioar o destaque concedido a dois 

enoaminhamentos - psioológioo e _orgânioo cientificamente válidos e 

compl~mentares. 

!'.~m<' ~..,. Para J. Piaget (56), por sua vez a redução ao orgânioo co~ 

trapÕe-se à tendência relacional. Neste sentido, admite-se que as te~ 

déneiss interacionistas e relacionais tendem atualmente, a superar o 

reducionismo. A , concepÇão bási'ca é a de que existem interações mÚlt1. 

~. .. .. 
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e. 

opo~ 

observar que esta lnterpreta9ão da realidaa. sugere uma perspe~ 

eegundo a qual haveria uma multipl~cidade 4e estruturas e proce~ 
. . 

a1tuad08 em planos diversos. Pode-se fazer, inclusive, _uma aproq 

-9ão · entre J. Piaget e os teóricos da Teoria Geral. 40s Sistema •• 

Oomo objetivo 4e também determinar um campo próprio para a 
l ' . _ 

PasqÜisa ~ioológioa, segundo uma ' orientação renovadora, encontramo. 

~.< Cosnier (57). Para este psioÓlogo, a PsicoloB1a se oaracteriza c~ 

ão~ ciência da inter e intracomunicação, superando a etapa de eXA 
-

científioo da oonduta. 

L. von Bertalanffy (58) registra o fato de que na primeira 

metade do presente século a Psioologia esteve influenciada por uma 

conceP9ão positivista-mecanicista-reduoionista expressada pela imagell 

do homem autômato. Cabe acrescentar que von Bertalanffy admite que o 

modelo desenvolvido para o Homem se ooaduna oom as característioa. 

fundamentais da sooiedade ocidental oontemporânea, que necessita de 

pessoas ajustadas para atender· às mÚltiplaa exigênoias 'e solici1ações . '. . .. 
que apresenta, nem semprs raoi'onais. Paraw. ' enoaminhamento da Psio,S!, 

logia segundo uma perspectiva mais fecunda, s~re a sua oentralizA 

9ão nos oonoeitos básicos de símbolo e sistema, adequados ao estudo 

psioolÓgioo dos seres humanos. 

Yehoshua Bar-Rillel, e diga-se de passagem, mui to infiue.!l 

oiado pelo Positivismo Lógioo, declara o seguintea "Estou, oertamente, 

oonvioto qe que o Behaviorismo e o Operaoionalismo em Psioo.logia 

metodologias erradas e ultrapassadas, qualquer que tenha sido o 

impaoto saudável nos anos 30". _B mais adiantea "Estou convenoido 

-aao 

seu 

so porque um exaustivo estudo de algumas profundas investigações met,S!, .' , 

dológicas feitas por Braithwaite, Carnap, Hempel, Popper e outros me 

oonvenoeram das fraquezas do reducionismo vulgar em muitas 

nas, inolusive na Psioologia" (59). 
disoipl1. 

Talvez já possamos ohegar a algumas oonolusões., As expliCA 

' . ... ~ 
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b.seada. em eatruturaa neurot1aiológica. podem forneoer uma vA 
, , - . 

11da4e aparente • explioaç&O paicologioa, ma. será uma explicação Z1 
.. "'" . 

. &1_nte válida? lião e.taríamo. ul trapaasando, indevidamente, nívei. 

da realidade? ~vanta-se, portanto, o problema da irredJl 

pntológioa. Em outraa palavraa, o ' eaquema reducioniata, ,A 
, - . 

ioado a um set~ espeoia1 da realidade, pode alJJ."eaentar caraoten ... : 

e aparente plausi bilidade, ma"a ea prinoípio, de 
r ' ." , 

ooa O que éxaminamoa, só se situará oomo uma duvidosa possib~ . ~ .., 
teórioa, poia q~ sugere um salto de um plano para ,outro, de 

~ "~iaboração teórica para a realidade. Transita-se, e,nfim, de um ní 
- .. 

vel de anáUse para outro. Algumas experiênoias humanaa, e há oasoa 

e. que ' deparamos oom ooorrências ~ealmente magnífioas, pela sua naty 
. . 

reza e aloance, não parecem oferecer uma possibilidade de análise eXA 

ustiva no plano orgânioo. A criatividade científioa, a realização ~ 

tístioa e a experiênoia filosófioa, por exemplos, apresentam caract~ 

rístioas peouliares em termos de vivência pessoal. i lícito oogitar, 

inclusive, se tais aoontecimentos poderiam ser submetidos a uma inve~ 

tigação ci~ntífica segundo os padrões que defendemos ou se deveriam 

se examinados segundo recursos de natureza não científica. Em todo cA 

so, é difíoil não SÓ contestar. a sua ocorrê~cia ,como também, admitir 
. '. .-' 

a sua redutibilidade direta aos prooessos tísicos. Tr.t .... ae de um dado 

desfavorecid'o pela pobreza de sua origem, mas que de oerto modo, deve 

ser levado em conta. 

A questão não se resume em defender vigorosa e apaixona~ 

mente esta ou aquela perspeotiva, mesmo porque, do ponto de vista c~ 

entífioo interessam a verdade imanente e transcendente, formal ou e~ 

pÍrioa, das teorias que sejam elaboradas. Presentemente, no caso da 

Psicologia, torna-se mais aceitável admitir qUe os estudos proceSsA 

dos em níveis diferentes devam ser orientados no sentido da oomp1emea 

tariedade. 

,Os psicológos que adotam a solução reducionista tendem a 

se orientar por con~iderações que, obviamente, não encontram amparo 

eia prooedimentos de validação de ordem científica, encontrando-se, ia 

clusive, em disoordância oom as informações aloançadas pela reflexão 

e pela experiencia vivida e observada. 
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pouoo "lugar para o mistério, o vago. o difuso, o inoomPl"!., 

eJÍdvel e o inexp1.ioável. Tudo pode passar ao domínio do tratamento 

oientífioo desde que preencha as condições indispensávefs à tal aboL 

• m. O triunfo do empirislllO e do expe:dmentalismo, oom o consequen. 

t. · ~JiVilégio que passou a ser concedido aos dados faotuais, tende a 

Promover à marginalização das posições fundamentadas na intervenção de 

seres subrenaturals e a suspeita generalizada em relação a qualquer iJl 
~ ! .., ' .. • ... 

formaçao que nao tenha sido submetida previamente aOB ~ituais defea 

didos pela oomunidade científioa. Tal situação infiuencia o oomportA 

análise 
. . 

aento inteleotual do homem contemporâneo, propenso a uma 

mais naturalista dos fatos que o envolvem ou que dele decorrem. A 

p&se&gem para uma perspeotiva reduoionista, oomo aconteoeu e ooorre 

e. alguns casos, não se constitue num fenômeno fortuito e inexplioá 

vel, pois que o percebemos oomo uma resultante gerada pelo deBenvol~ 

mento exitoso das oiências que, de resto, influenoiam 

menté ~ ' comportamento do homem comum. 

consideravel. 

No caso da Psicologia, as concepções reducionistas têm se 

beneficiado do progresso das investigações neurofisiológioas, bioq~ 

micas e genéticas. Naturalmente, não se poderá admitir que tais con 

oepções mobilizem a totalidade dos psioólogos, pois muitos se orien 

tam no sentido de resguardar a autonomia de pesquisa dos fatos dos 

quais se ocupam, espeoia~mente os de natureza subjetiva, inacessíveis 

à observação direta. Destaoa-se, principalmente, a difiouldade da ~ 

dução dos aspectos qualitativos desse prooessos e estados para uma 

escala quantitativa. Uma clara manitestaçã~ deste ponto de vista foi 

apresentada. por M. Polanyi, num seminário organizado por li. ~.Cou1son 

e C. R. Rogersl "O problema da relação corpo-mente é que nenhum eXA 

me dos processos neurológicos de uma pessoa (por mais metioulosa que 

seja) ~de fazer o neurofisiologista partilhar das sensações e penSA 

mentos da pessoa". (60). 
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htret-anto, ainc1a qua não s. verifique uma plena adesão à. 
~on.tata-sa uma o1ara tendência no sentido 

.. - -.• aierecer :resistanaia, u rejeitar .uo, as ~ontr1bu190es que nao 

provas exigidas ao contexto de justificação. Bste estado 

de oOisas, ccmo já eliese.os, corresponde âs expectativas e l men~al1. 
'. t • 

daa. -elo .homem contemporanao. O. esquemas reducionistas, mais :rrequeJl 

primeira. tase. do 13ehaviorislDO, se enquadram nes • .- moldura 

não lha sendo estranhos, portanto. ' Outro fator a oonsiderar • 

a aotivação que mobilisa a1guns psioólogos no sentido que destaoamos~ 

' ~areoe ~azoávs1 admitir que a orientação preferenoial ~ra a admissão 

de 'perspectivas mecanioistas e reducionistas se associa a intenções, 

desejos e interesses de tornar a Psioologia uma oiência mai. respeitÁ 

vel e rigorosa, como se adBdte que sejam as ciências empíricas mai. 

antigas. Aliás, este fato não nos surpreende, pois sabemos do fasci 

Dio que a lÍsica exeroia sobre . os psicólogos em meados do séoulos pa~ 

sado. 

Diante destes dados é possível deolarar que o aparecimento 

e desenvolvimento de modelos reducionistas na Psioologia pode ser in 
. ' 
• N O - . . . , . • 

terpret~do em funçao. ' d~s caracter1sticas cUlturais da nossa epoca e 

da sua innuência sobre o pensamento e ideologia de psi'oólogos conteR 

porâneos. A tradição .empirista, em particular, 'permaneoe muito viva e 

infiuente no quadro cultural anglo-saxônico, desempenhando um papel 

relevante no estabelecimento dos rumos e objetivos para as investi~ 

9Õ8S psioológicas. ~ um fator que não se pode desprezar, pois que SY, 

gere uma visão particular de mundo, desencadeando uma série de cons~ 

quânoias práticas que contribuem para a oaracterização da atmosfera 

cultural que respiramos. As posições rigorosamente reducionistas, ~ 

jeitando os f~tos psicológicos ou subordinando-os às ocorrências o~ 

gâaioas, propÕem uma imagem biológico-mecanicista do Homem. O esquema 

assim oaracterizado; re'sulta de graves erros no plano teórico; é deJ!, 

tituído de dados comprobatórios extraídos do contexto de justificação; 

propÕe uma orientação que marginaliza e prosoreve pesquisas conduzi 

das ea outros planos da realidade, e não se coaduna com uma tradição 

filosótioa que ~há muitos séculos vem se caracterizando por uma insiL 

te.te renexão a respeito do Homem • 
.. . .. 0 
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Estritamente, ° reduoionismo, no ·eentido e. que foi tomado, 
- ~ . - -. 0_ ot.rece oond190e. para uma j)lena aoel ta9ao • .Pode-.e oonsti tuir 

' !lUla h1pÓt ••• geral .de trabalho, oapas de orientar p8squi.a. oientí 
~"'~j:' 

.... ,, __ válida., na Mdlda e. que ficare. ~orreta.ant. detiniao. os . 

• ~inguage •• o. prooedimento. de ooleta e verifioação de 

não pode .e o~ereoer como uma Bolução definitiva para a 

do 110 •• em suas mÚltiplas manifeBtaçõe •• Admi tir -1nve~ 

que alcancem aB diferentes dimensões apreBentadas por um me~ 

de acorao oom as estratégiaB que definem as 

torna-se não BÓ fecundo, maB também, maia aoeitá 
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