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PENSAME0,TTO E CIBERNÉTICA
Foi 1951 o ano em que germinou pcb pl imeira H'l a idéia da m::ns moderna das ciências, a CIBERI'ÉTICA, que já tem unn bibliografia muito rxtflb:l.
Contam-se hoje van:lS re\'i~tas dessa ciência, centenas de trabalhos publicados, tenelo-se realizado três congressos internacionais, em que se discutiu e deba leu os seus métoclos, as suas aspiraçôes c os seus progressos. Essa ciência a parentemente nada tinha que \er com a psicologia, porque foi fundada por fisiti:.:as, fbicos, juntamente com matem:iticos e logicistas. Porém imediatamente
se articulou com dois outros tipos de profissionais: os neurofisiologistas e alguns psicólogos e psiquiatras, que por ela se interessaram. Sendo que, paradoxalmente, os principais avanços têm sido justamente obtidos pela colaboraç:io
dos psicólogos e psiquiatras; três grandes nomes devem ser citados nesse assunto: o primeiro dêles, Piaget, conhecido de todos os estudiosos de psicologia ~
hoje um entusiasta cultivador da Cibernética, no que se relaciona com a psicologia; outro nome é o de um neurocirurgião, Grey \Valter, e o do psiquiatra
Ashby. tsses três nomes, embora não figurem na bibliografia, indiscutivelmente são os que se devem levar em consideração, para o que se vai dizer aqui.
Não estão na bibliografia da aula porque nela coloquei apenas os trabalhos
mais recentes, publicados em livro, o primeiro dos quais já traduzido em português, O Pensamento Artificial, e publicado pela Instituição Brasileira de Di(')

São aqui reproduzidas as três últimas conferências dadas pelo Prof. Emilio Mira
y López, no ISOP, como 10.8 , 11.8 e 12.8 aulas do curso sôbre "O estado atual da
Psicologia do Pensamento, no mês de julho de 1961. As conferências são transcrições diretas das gravações.
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fusão Cultural, com o subtítulo de "Introdução à Cibernética", de autoria de
Pierre de Latil. Bom cientista francês, também publicou êste ano outro livro
sôbre o mesmo assunto, embora sob outro aspecto, intitulado "L'Homme en
equations" - o homem em equações. E, finalmente, a outra obra que nos interessa, para o tema de hoje, é a de Louis Couffignal, que se chama "La machine a penser" - a m;íquina de pensar. Em todo o caso, vamos ver porque
dedicamos uma aula para examinar a contribuição da Cibernética ao processo
do pensamento.
Os senhores sabem que no decorrer das aulas anteriores já tivemos oportunidade de ver como se degladiaram no campo das pesquisas as teorias que tratavam de utilizar a introspecção e a retrospecção e a especulação e a auto-observação do indivíduo, no seu campo consciente, para explicar os fenômenos do
pensamento, principalmente a Escola de vVurzburg, que consumiu as nossas
primeiras aulas. De outro lado, vimos as pesquisas que se basearam principalmente num critério objetivo e num critério experimental. Consideramos que
era muito difícil ver o pensamento "por dentro", isto é, fazer com que o próprio
indivíduo que pensava analisasse o seu pensamento enquanto pensava. As primeiras teorias têm conduzido, como sabemos, a bons resultados, no sentido de
mostrar que o pensamento é descontínuo, que o pensamento é profundamente
inconsciente, que o pensamento é motivado sempre por fôrças extra-intelectivas,
pelas necessidades, pelas carências do indivíduo; que o pensamento pode
perfeitamente prescindir da realidade externa, das imagens sensoriais, que
pode haver um pensamento sem imagens, tudo isso já tinha sido elaborado pela escola de 'Vurzburg e em parte também pela "Gestalt theory". Mas,
há outro lado, o da barreira estabelecida pela teoria partidária da origem periférica do pensamento, a teoria motriz da consciência, etc., e propositadamente nós não temos falado até hoje da contribuição das teorias neurofisiológicas;
por quê? Porque a contribuição dessas teorias, principalmente da escola russa,
da escola de Pavlov, Stakanov, etc., está intimamente ligada à contribuição da
Cibernética. De fato, tôda a neurofisiologia atual, principalmente não a russa,
mas a inglêsa, tem sido elaborada principalmente em Cambridge, sob a inspiração de Charles Sherrington, que em 1904 publicou um volume extraordinário
"The integra tive action of nervous system" (A ação integrativa do sistema nervoso) , c depois pelos seus discípulos Keit Lucas, Adrian, etc.; tôda essa neurofisiologia atual leva os neurofisiologistas a conceber a conduta humana sob um
ponto de vista puramente eletroneurofisiológico e a melhor prova disso é a
definição da vida que é dada num livro americano, de 1960, de autoria de diversas autoras, inclusive Lorcnte de Nó, no qual diz o que eu escrevi no quadro-negro, apenas como paradigma, para que os senhores vejam qual é o crí-
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tério da neurofisiologia atual: "O corpo vivo é um sistema complexo de tensões
interligadas parcialmente em descarga e parcialmente bloqueadas (ou seja, impedidas de se descarregar) porém de alguma forma em intercomunicação, uma
com outra". Quer dizer, é um ponto de vista estritamente mecanicista, quase
estritamente físico, o que é mantido pelos neurofisiologistas atuais americanos.
Mas o sistema neurofisiológico é impugnado pelos investigadores atuais
porque, dentro dêsse complexo sistema de tensões, existem fenômenos que não
estão sendo ainda hoje alvo de possível explicação científica e são justamente
os fenômenos de wnsciência. Nós podemos explicar perfeitamente em têrmos
tensionais tudo o que acontece a uma pessoa. Sabemos que essa pessoa pode
~e comportar igual, quando tem consciência do que faz e quando não tem
consciência do que faz; não há um sinal capaz de saber se a pessoa está reagindo, dando-se conta ou não do que está fazendo. Temos na clínica, como todo
o mundo sabe, abundantes experiências dos chamados estados segundos, próprios não somente dos histéricos, mas dos epiléticos e de outra série de doentes
mentais, nos quais o indivíduo pode durante dias a fio viajar, comportar-se
corretamente e depois, subitamente, acordar e dizer: "onde estou?"' "o que eu
fiz?". E pensar que está 15 dias atrasado. Tinha estado inconsciente anteriormente e tudo isso que êle fêz, comportando-se externamente como um indivíduo
correto, não lhe deixa a mínima idéia. Não é, vejamos bem, que êle tenha esquecido o que fêz. É que nunca teve a noção do que Ih. É um automatismo
vital. Porém o fato de que possa explicar-se a vida mental sem necessidade de
admitir a presença da consciência, não quer dizer que não tenhamos consciência. Normalmente percebemos o que estamos fazendo e inclusive temos a impressão de que comandamos o que estamos fazendo. P-sse senão se nota é radicalmente sui generis, radicalmente diferente dos fenômenos neurofisiológicos e,
por enquanto, não pode ser explicado. Aliás, uma coisa é interessante também:
os neurofisiologistas mantêm que nós temos mais noção do mundo exterior,
mais noção da realidade exterior em função das incitações, dessa realidade exterior que nos obriga a atendê-las, do que do nosso próprio ser. Como prova
o fato de que quando ficamos completamente privados dessas excitações exteriores, nós fechamos os olhos e, portanto, deixamos de ser estimulados, se altera
imediatamente o nosso panorama consciente, dormimos e perdemos a cons~
ciência. Ficam apenas os chamados ritmos de base, os chamados ritmos alfa.
Falta saber o que é mais importante para o homem, se êsses ritmos de base ou os
outros ritmos que se intensificam quando desaparece o ritmo alfa, ou seja, os
ritmos da atividade dirigida ao exterior. Em todo o caso, o que admitem os neurofisiologistas é que essa atividade consciente que nos dá uma impressão sui
generis é produzida pelo fato de que nós podemos evocar dentro de nós mes-
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mos os rastros dos estímulos, ou seja, de reprodtlúr em ausência das excitações
(t mundo exterior, como uma espécie de eco dessas excitações. As chamadas representações, em virtude das quais voltamos a apresentar êsses estímulos em
;llIsência dêles, em ausência real do objeto e manipulá-los (quer dizer, estabelecer entre êles relações) são decisivas no processo que está motivando o
nosso curso, isto é, o processo do pensamento, processo êsse que vai inexorà"elmente ligar a consciência aos atos, quer dizer, vai ligar a Ullla possibilidade de
se dar conta do que se está fazendo. Podemos ter pensamentos sem consciência,
mas não podemos ter consciência sem pensamento). Essa é a posi~'ão dos neurofisiologistas que dizem: "os animais têm apenas um sistema de sinais, um sistema de referências que são as impressões, as sensações vividas no mundo exterior e os rastros dessas impressões ficam sempre associados aos rastros das reações que essas impressões determinaram, ou seja, ficam, por assim dizer, em uma
unidade situacional: ligada à parte aferente perceptiva e à parte aferente reativa; o homem no entanto pode libertar-se dessa fixação e transferir, dissociar
J eações dos estilos e transferir a outras unidades de conduta, a outras "gestalts",
impressões que anteriormente não lhes correspondiam e reações que também
não eram executadas antes. Daí que a capacidade de aprendizagem do homem
não tenha que ser baseada apenas, como a do animal, na experiência externa,
e sim também na experiência interna. O indivíduo pode aprender sem necessidade de passar através da experiência, com isso multiplicando imensamente
a sua capacidade adaptativa. Um gato aprende também, estabelece seus reflexos
condicionais defensivos e ofensivos, mas precisa passar pela experiência. Ao
homem é dado êsse outro poder de previsão da experiência, de não ter que
passar pela experiência, para, entretanto, prever o que vai acontecer e se adaptar de antemão, utilizando outras experiências anteriores; é certo que êle extrai
lições das experiências anteriores, extrai uma dedução, uma conseqüência, em
,irtude da possibilidade de manipular as representações na ausência dos objetos. Aí os neurofisiologistas respondem que o homem manipula os objetos fazendo pequenos moYÍmentos, estabelecendo no\'as associações motrizes. Quer
dizer, quando pensamos, de acôrdo com os neurofisiologistas, não fazemos outra coisa que movimentar-nos invisivelmente e estabelecer novas conexões entre
a resposta que já temos implícita, ou seja, as tensões musculares correspondentes
a diversas pautas de reações e os rastros de determinadas ações anteriores.
Tudo isso estava em discussão quando a Cibernética chega. E a Cibernética descobre dois conceitos fundamentais que são a base de tôda essa ciência, que
é o conceito do feed-back, o conceito da retroação e o conceito do servomecanismo. O feed-back, a retroação, é, de fato, um fenômeno que já havia sido
descoberto e já havia sido utilizado anteriormente na Física. Faz mais de um
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século que se havia criado aparelhos auto-reguladores, aparelhos de auto-regulação de máquinas que, por assim dizer, se corrigiam, se graduavam, em virtude
dêsse mecanismo; todos nós sabemos que o regulador de turbinas, o regulador
de temperatura, etc., se baseiam nisso. Indiscutivelmentc, por exemplo, se nós
queremos dar um volume regular de água através de variaçõcs de uma corrente aquosa, podemos utilizar um regulador automático, que poupe a presença
do indivíduo, abrindo ou fechando a torneira e aumentando ou diminuindo a
carga do depósito d'água, simplesmente criando Ulll mecanismo giratório, que
à medida em que a corrente aumenta de volume gira lllais depressa e, ao girar
mais depressa, determina uma oclusão dum diafragma c vice-versa. A medida
em que gira menos êsse mecanismo, porque a corrente se lentifica, então abre-se
o diafragma e passa mais quantidade de água, e dessa maneira se mantém regular a água que sai de lá, sem necessidade de ter alguém abrindo ou fechando
a torneira. Isso é o feed-back, ou seja, é uma auto-regulação que se cstabeleceu em virtude de que um efeito qualqucr numa máquina é auto-regulado, e
permite, portanto, que a máquina dê um rendimento sistemático através das
variações dos outros elementos, dos outros latôres que intervêm no scu mecanismo.
Todo o nosso sistema proprioceptivo de manutenção do equilíbrio é um
sistema de "feed-back", completamcnte automático. Vamos pela rua lendo um
jornal, vamos falando com um amigo e não caímos no chão a cada instante precisamente por isso: porque cada vez que a planta dos nossos pés tropeça ou
pressiona uma superfícic irregular, surge uma mensagem em forma de corrente
sensitiva que vai aos centros ccrebelosos e aos centros infracorticais que determinam automàticamente, sem percebermos, uma contraç;1O dos músculos correspondentes ao lado do nosso corpo que podia se desequilibrar e que então
leforçam a nossa tensão. Sabemos que quando enfrentamos pela primeira vez
um meio de locomoção diferente daquele pelo qual nossos fced-back estão
legulados, quando vamos pela primeira vez numa lancha, num navio, num
avião, sofremos muito. Sofremos o chamado enjôo. E por quê? Precisamente
por isso. Porque êsses mecanismos de feed-back tinham sido regulados no
curso de séculos, quando não havia aviões, nem automóveis. Nós tínhamos um
mecanismo de feed-back automàticamente regulado para o que representa
o meio de locomoção mais normal do homem, que é a marcha ou a corrida.
Possivelmente haverá ou haveria mecanismos de feed-back regulados para subir em determinados animais, pois é de se supor que o homem tenha utilizado
a tração animal para se locomover; de fato, eu não encontrei até agora nenhuma pessoa que diga que tenha enjoado em cima de um cavalo. Quer dizer, uma
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pessoa pode cair do cavalo, mas não enjoa, apesar de que também constitui uma
li iferença bastante grande; mas, já temos "feed-back" para isso.
Normalmente, depois que se tem um certo treino na viagem de avião, de
Larco, de um veículo qualquer, automàticamente também se reajusta o feed·back e já não se enjoa mais. E nós não percebemos, não temos porque estar
fazendo fôrça voluntàriamente para não enjoar. Pois bem, se considerarmos que
'êsses mecanismos de auto-regulação existem no homem e são responsáveis por
uma enorme quantidade de automatismos, não se via entretanto a possibilidade
de que se pudesse com isso explicar o processo do pensamento. Pensava-se então
que êsses mecanismos de feed-back só podiam ser passíveis de ser utilizados
para explicar os reflexos automáticos. Aí é que se chegou ao segundo descobrimento da Cibernética que é o do "Servomecanismo".
Assim como o feed-back é uma ligação do efeito de um mecanismo com
um dos seus fatôres que, por exemplo, no caso da marcha, é a irregularidade do
terreno, e, portanto, as irregularidades das pressões que se instalam sôbre as superfícies de contato e os indivíduos protegem êsse mecanismo contra as vária~
condições dos demais, o servomecanismo é muito mais do que isso. É um mecanismo autocontrolado, cuja referência é variável, porém passível de uma modificação sôbre o efeito de um comando. Aqui já não somente podemos automàticamente adaptarmo-nos às variações de determinados efeitos, mas podemos, numa mesma situação, e com um mesmo mecanismo, atingir diversos objetivos, mudar a orientação dêsse mecanismo, dessa máquina que, em têrmos cibernéticos, é uma máquina que já não se chama mais máquina, chama-se efetuado}") ou seja, criador de efeitos. Poderia parecer que isso é um sonho, mas
não é; utilizando-se o servomecanismo e o feed-back tem sido possível a criação dos animais chamados sintéticos. Existem animais sintéticos. O primeiro
casal dêsses animais foi precisamente criado por Crey \Valter. Crey "Valter tem
uma filhinha e, em vez de dar-lhe bichos reais (todos os meninos são naturalmente amigos de bichos reais), o casal resolveu dar à sua filha bichos artificiais. E aqui neita gravura vocês vêem o casal com a filha e um par de tartarugas sintéticas. Ninguém se preocupa com elas, levam a vida de tartarugas
reais, quer dizer, saem debaixo do móvel, caminham, evitam os obstáculos; têm
apenas uma coisa que as diferencia das tartarugas reais: buscam sempre a luz.
De maneira que, onde haja luz forte, lá vão as tartarugas. Mas, ao fim de certo
tempo de estar na luz, voltam a caminhar para outro lado. Por quê? Porque
têm umas células fotoelétricas que precisam se alimentar, alimentam os acumuladores de luz. Quer dizer, a luz é a mamadeira dessas tartarugas e indiscutivelmente enquanto estão na escuridão elas descarregam os acumuladores e quando lhes falta, há justamente um mecanismo de feed-bllck que auto-regula, e o
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resto da corrente, chegado a um determinado limite, leva-<ls a caminhar para a
frente em busca de luz. Mas, o curioso do caso não é isso. O curioso é que Grey
\Valter, depois de ter feito t:sse par de tartarugas que são capazcs de sc movimentar, de retroceder, de evitar obst,ículos, de ter, de alguma forma, vida própria, depois de ter fcito tudo isso, Grey 'Valter começou a pensar que seria
possível estabelecer reflexos condicionados nas suas tartarugas sintéticas, e, acreditem ou não, êle os estabeleceu. Que êle fêz? Naturalmente tew que fazer
uma nova complicação. Criou depois dessas duas tartarugas uma terceira, na
qual foi possível introduzir um servomecanismo. E dá-se o seguinte: quando
as tartarugas vão enfrentar um obstáculo, êle assobia "píííí", a tartaruga enfrenta o obst,ículo e toma um belo choque contra o obstáculo inicial; então
coloca-se o mecanismo de retropulsão e a tartaruga se desvia. A tartaruga é
elétrica. Mas, depois de 8 ou 10 vêzes de fazer isso, o indivíduo assobia e a
tartaruga pára, ainda que não haja obstáculo. Criou-se um reflexo condicionado neuroelétrico na tartaruga. Aí estão no livro de Pierre Latil os gráficos
wm tôda a demonstração da aparelhagem elétrica que foi necessária para estabelecer reflexos condicionados de primeira ordem na tartaruga, que, evidentemente, agora vai reagir não sômente à luz dos acumuladores mas também ao
som de um assobio. Viram bem quc isso é uma aprendizagem igual ao de um
animal, mas nada disso tem que ver com o pensamento humano. De fato, já
Descartes dizia que os animais cram máquinas. De maneira que o fato de que
~e possa fazer uma máquina como um animal não é extraordinário. Entretanto,
o pensamento ficava ainda lin-e. Mas, eis que começam a surgir as máquinas de
calcular. Os hosmens não são capaz de resolver rápidamente equações diferenciais, equações de grande dificuldade e, por causa da guerra, em que se precisav:l
fazer uma série de operações que requcriam o equatÍonamcnto de uma enorme
quantidade de dados, começou a surgir a máquina eletrônica de cálculo. Surgiram máquinas capazes de fazer muito mais que o melhor dos cérebros humanos, porque são capazes de fazer até um milhão ele equações por segundo. Essas
máquinas de calcular, máquinas eletrônicas, estão baseadas numa série de
circui tos elétricos, imensa série de circuitos elúricos, e por isso são tão caras.
Uma máquina, por exemplo, como tcm a marinha de guerra americana, vale
milhões de dólares, tem mais de trezentos mil circuitos elétricos. Todos êles binários, essa máquina só tem dois sinais: zero e Wll. A multiplicação nessas máquinas é a coisa mais fácil do mundo, porque zero por zero é zero, um por um é
um, e daí não sai. Mas, com isso, meus amigos, só com isso, elevam a soma de
números e com uma série de relações, resolve-se qualquer coisa. As máquinas
eletrônicas são binárias, têm, portanto, um enorme número de circuitos, cada
um dos quais só faz duas coisas: decidir zeru ou um. O zero é não. O um é
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sim. Têm de fato as duas possibilidades, existe ou n:ío existe, é sim ou é não .
..\. multiplicação c1ess;ls possibilidades é que dá m matizes, as nuances. Por
('xel11plo, nmos dizer: Eu encontro um objeto qualquer. Não sei o que é.
fJltão eu pergunto: é n;.ttmal ou artificial? A m~í<}uilla HUllca diz se é natural
ali artificial, senão que está condicionada de tal maneira que sempre responde
com zero ou 11m à primeira disjuntiva. Se é natural y;.ti colocar um, se artificial, zero. ;\Iuito bem, então já no momento que coloca um, que quer dizer
Il;llural, então imediatamente \"amos ao segundo circuito que vai decidir ~e é
inanimado ou animado, quer dizer, se é um animal ou um vegetal ou um
mineral. Então também vamos dar um, supondo que seja animal ou vegetal,
não sabemos o que é, mas é animado, então decidimos se é animal ou "egetal,
vamos ao quarto circuito e decidimos se é vertebrado ou invertebrado, vamos
ao quinto e, assim, por um procedimento apenas dicotômico, podemos chegar
a identificar aquêle objeto perfeitamente, utilizando umas tantas operações, que
foram eliminando tôdas as soluções negativas. Evidentemente, as máquinas de
calcular operavam apenas com números, mas se nós codificamos a realidade
externa de maneira a reduzi-la a números, então também podemos operar com
qualquer outra coisa, com silogismos, por exemplo.
E os senhores poderão ver no livro de Pierre Latil como se faz o planejamento, como se pode planejar uma máquina de criar uma série de silogismos,
uma série de pensamentos lógicos e pode-se inclusive extrair novos silogismos,
ou seja, uma vez colocada cinco ou seis proposições lógicas na máquina, ela
,rd. c:1paz de formular novas proposições, como uma dedução diferente de
f;]da uma daquelas que tínhamos dado e que entretanto é certa. Por isso,
começou-se a dizer que essas máquinas eletrônicas, essas máquinas de calcular.
podem ser máquinas de pensar. Mas cuidado! Tudo isso é certo, tudo isso
é verdadeiro, o homem pode fazer máquinas que desenvolvam, mais depressa
c melhor do que êle, funções complicadas do pensar. Cálculo matemático, cálculo silogístico, tudo isso pode ser feito, são auxiliares, são discípulos, são alunos, são filhos que ultrapassam as possibilidades do mestre, do pai. Isso aliás
acontece na vida, quando muitas vêzes o filho é mais inteligente e melhor do
que o pai. O que nunca se viu é o filho criar o pai. O pai é quem cria o
filho, e também o que não acontece é que de uma máquina surja o homem.
Do homem podem surgir máquinas, máquinas perfeitas, máquinas melhores
do que êle, máquinas que façam o que êle não pode fazer. E efetivamente nós
temos hoje máquinas para traduzir, que traduzem mais depressa que o melhor
dos tradutores, temos máquinas para cegos lerem, lemos máquinas para calcular, (lue fazem em poucos minutos trabalhos que o melhor dos calculistas
lcyaria dois anos. Mas, não é para dizer isto que trouxemos o tema, mas para
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outra coisa: precisamente qll~ndo se vê como funcionam essas máquinas é
que se sabe como funciona o cérebro; os circuitos neuronais também são binários, também os nossos neurônios, dos quais temos dez ou vinte bilhões no
cérebro, são outros tantos circuitos binários. Cada neurônio sÓ transmite um
sinal. Então naturalmente o que estamos agora fazendo é compreender uma
série de mecanismos cerebrais em função justamente dos mecanismos eletrônicos, o sistema de fccd-back e o sistema do servomecanismo. Então compreendemos perfeitamente que, da mesma maneira que uma máquina pode
produzir silogismos nO\'os em função de quatro ou cinco silogismos que lhe
damos, em função exclusivamente dos elementos de identidade comuns que se
pode extrair daí, também podem os neurônios, os circuitos cerebrais, extrair
conclusões nm'as, fazer, portanto, progressos no raciocínio, sem necessidade de
intervir um fator ignoto, misterioso, radical e essencialmente diferente dos fa·
tôres conhecidos do tipo físico. Esta é a conclusão importante. Por isso, cada
l"ez mais os psicólogas estão interessados lia Cibernética. E estão assim interessados porque através do estudo dos circuitos eletrônicos êles estão percebendo
a possibilidade de explicar atos não só automáticos, mas atos criadores. Hoje
em dia está sendo construído por Ashby uma máquina de jogar xadrez que.
com tôda a certeza, derrotaria todos os campeões ele xadrez do mundo, porque
vai aproveitar 05 ensinamentos de todos êles e não ld um só campeão do mundo
que seja capaz de lembrar de tôdas as partidas que se têm jogado em todos
os campeonatos. Naturalmente que h,'t 30 anos havia um jogador mecânico
de xadrez, o célebre boneco, de Tôrres de Quendo (um engenheiro inventor,
espanhol, que joga,'a muiLo bem o xadrez) mas, o boneco só jogava com as
pedras brancas. Quer dizer, a única condição (lue colocava o "robot" de
rôrres de Que\'edo em ação era a pressão de um botão (i~so à parte outro
célebre boneco que resultou naturalmente em fraude, já que havia um homem
dentro) . O boneco criado por Tôrres de Queveclo é boneco "no duro", pode-se
abrir e verificar o seu conteúdo, o seu mecanismo; aliás eu tive oportunidade
de vê-lo numa exposição internacional, em Paris. Compreendemos que possa ser
escolhida - pela experiência acumulada lIos grandes campeões de xadrez - ;}
melhor jogada duma m,íquina perante cada posição. Como cada jogada é ulterior à outra, naturalmente que quem "ai fazer isso vai ter um trabalhão das
arábias; não será um só, terão que ser centenas de indidduos que estarão fazendo isso. Mas, uma yez depositado tudo isso na máquina, pode ficar sozinha;
V,lI ganhar de qualquer jogador do mundo.
Tudo isso é o que está, como eu disse, revolucionando por completo o
estudo da psicologia do pensamento. A associação dessa psicologia com os progressos da neurofisiologia, ele um lado, e da Cibernética, de outro, está demons-
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trando apenas que a única coisa que ainda não podemos em absoluto atribuir
às má(lllinas é que elas saibam pensar. Mas, ''''iener pergunta: e ser;l que o
homem sabe? Será que nós estamos em realidade movimentando-nos, estamos
lembrando constantemente que estamos pensando? Temos noção de como estamos fazendo isso? Ou apenas percebemos o pensamento como simples espectadores. De fato, aqui nós ligamos com aquela outra observação, a primeira, que
lizemos no princípio do curso, de que nos instantes de m.íxima criação dos
p,randes cientistas, dos grandes artistas, êles afirmam que êles foram impelidos
1'01' uma fôrça, que êles não foram realmente criadores, mas rece jJtores da
criação que êles faziam) que êles usavam quase como atua por aí um medi um
que considera que baixou um espírito e movimentou-lhe a mão. Então, fica
aberta a questão mas, uma coisa é clara: já é possÍwl hoje fazer máquinas que
~não sàmente resolvem problemas mas que aprendem a eliminar seus erros.
Máquinas como a criada por Ashby, ou por Walter Grey, pai das tartarugas,
dos animais sintéticos; hoje temos as raposas sintéticas, uma série de animais
sintéticos, temos Ashby que criou outra máquina, o multiestato. O multiestato,
que está baseado em sistemas de feed-back) também est:l fotografado no
livro Pensamentu Artificial. Nêle os senhores poderão ver os quatro sistemas
autônomos de feed-back; é uma máquina que nós podemos desarranjar como
quisermos, podemos alterar o circuito, e ela mesma se estabiliza, volta a
realizar um determinado tipo de ações que não serve para coisa nenhuma,
mas ela volta a se regular por si própria. A característica do multiestato é,
como diz Ashby, a máquina que trabalha para não fazer nada útil, mas faz
['~se mela da maneira que ela quer. Os senhores podem elesrehulá-Ia, podem
transformá-la, podem colocar os circuitos como quiserem e ela se auto-regula,
ela tem um meio interno, ela tem uma /w1Iwestase igual à do organismo humano, porque a característica essencial do organismo é a persistência do meio
interno através das variações do meio externo. Quer dizer, é o processo descrito
por Walter Cannon, graças ao qual nós sobrevivemos. A homoestase, ou seja,
a possibilidade de auto-regulação, existe tanto no maior dos cientistas como
no mais vagabundo dos boêmios. Então essa máquina, multiestato, tem a possibilidade de ação, em virtude da qual os circuitos que ela tem, que são inúmeros,
podem ser descarregados à vontade e, entretanto, por um sistema justamente
de feed-back vai corrigindo e ao fim de certo tempo faz a mesma coisa. Quer
dizer, é teimosa, tem a característica de perseveração na finalidade, mesmo que
ela para nós seja inútil.
Picrre Latil, Couffignal, estão agora empenhados em fazer um nôvo tipo
de m:lquina. Até agora não foi criado, mas está sendo elaborada na França a
chamada máquina liberata. Essa máquina libera ta seria uma máquina que,
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dentro de certos limites, teria liberdade para se fixar a si própria novos objetivos. Quer dizer, o homem a condicionaria de tal maneira que, cle acôrdo
com as variações do ambiente externo, com o exterior, a m{lquina responderia
também de maneira diferente. Não foi feita, mas teoricamente é perfeitamente
possível fazê-la. Quando tivermos essa máquina libera ta, então teremos realmente um mundo de pesadelo porque haverá um mundo de robots, ou seja, de
sêres mecânicos, automáticos, neuroeletrônicos que serão capazes de se comportar como nós em certas condições, apenas não terão certas características
das que possuímos. Provàvelmente, não vão ter discussões políticas, provàvelmente não saberão rir com piadas, provàvelmente talvez não terão certas
regalias que nós temos, mas j:'t terão doenças, já serão neuróticos também. Jú
se descreveram as neuroses das máquinas eletrônicas: as vêzes, certos circuitos se
desarranjam em forma reverberante e lá começa a ouvir-se barulho e a sair uma
série de desequilíbrios da múquina e que é preciso correr para ela os especialistas. E também morrerão, no sentido de que quando a ferrugem, o material,
se perturbe e, portanto, êsses mecanismos se desregulem, vão parar definitivamente e já não haverá quem os arranje. As perspectivas são, portanto, bastante aluCinantes, mas indiscutivelmente nós deveremos vê-las com prazer porque se há uma coisa que provàvelmente a m:íquina nunca terá, que eu considero
exclusivamente do homem, é a curiosidade. O homem quer (não interess;.
tanto fazer como saber) explorar, ir além do que já é conhecido. A máquina
liberata, por exemplo, poderá reagir de maneira diferente perante as situações
novas, mas duvido de que seja curiosa, duvido de que tenha êsse anseio que
temos todos nós de saber e quando nós não sabemos nós inventamos; quando
não temos realmente uma explicação lógica, suprimos com uma explicação
ilógica, mas, assim como diziam os antigos, (lue a natureza tinha horror ao
vazio, o homem tem horror à ignorânCia. Por outro lado, nos fica êste consôlo:
está muito longe o dia em que aparecerão homens feitos por máquinas. Por
enquanto, é o homem que faz a máquina; deixemos, portanto, as coisas aí e
esperemos que seja sempre assim.
O segundo sistema de sinalização, que é a linguagem, se tem feito
progredir imensamente a humanidade, tem-lhe também criado uma série
de dificuldades, por uma razão muito simples, que está sendo agora tratada nos congressos de logística, de semântica e de cibernética, que se
fazem em Genegra, nas reuniões de mesa redonda: que a linguavem ao
~ubstituir o objeto por uma imagem verbal permite também que cada qual
utilize a sua maneira, a sua satisfação pessoal e então acontece o seguinte: a~
palavras têm um significado no dicionário, mas na vida prática tem ',mto,
significados como as pessoas que as usam. Então, naturalmente, isso deixa o
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homem num mundo privado, quer dizer, o selvagem quando queria, por exemplo. fazer uma troca, êle tinha que dar objetos; êle trocava um cabrito por um
pedaço de ouro ou uma manta ele pele ele couro por uma banana, mas ali estava
o objeto, não havia dúvida, todo o mundo sabia que o cabrito era um cabrito,
o gato um gato; agora não, o homem civilizado encontra-se com outro num
bazar, num café e começa a fazer negócios "porque eu tenho um apartamento,
porque você me d{l um cheque" etc tudo isso pode ser que não exista. É bem
possível que não exista. Então o que acontece? 99% das transações humanas
se fazem na base da linguagem, se fazem na base de artifícios e daí, naturalmente, tôdas as brigas, daí os desentendimentos, e daí que o homem, único
ser humano rei da criação, que tem conseguido dominar a natureza, tem agora
que aprender com êle próprio; cada vez vivc pior. Os senhores vêem que no
século XX é que se inventaram os cursos de relações humanas. O homem
chegou à triste conclusão, 20 séculos depois de Jesus Cristo, de que o próximo,
em vez de ser nosso amigo, quase sempre é nosso inimigo, e êsse é o preço que
paga o homem pela sua curiosidade. Se não tivesse sido curioso, não teria sabido
tanto, não teria ido tão longe e, afinal, não se teria complicado a vida como
se complicou. Daí, naturalmente, devemos extrair outra lição, que é a da
humildade.
Procuremos não ir tão longe porque o excesso do saber feito à base dêsse
segundo sistema de manipulações implícitas, que é o pensamento verbal, verbalizado ou abstrato ou simbólico nos leva a saber muito, mas a não podermos
nos defender como de \'Íamos .

RELAÇõES ENTRE PENSAMENTO E INTELIGtNCIA.
PENSAMENTO E LINGUAGEM, PENSAMENTO E
CARA TER, PENSAMENTO E CULTURA
Hoje, no programa figura o estudo das rebções existentes entre o pensamento e outros quatro conceitos com os quais, às vezes, se confunde, ou pelo
menos se mistura. São os conceitos de inteligência, de linguagem, de caráter
e de cultura.
Pensamento e inteligência, de fato, talvez sejam os dois conceitos que com
maior freqüência se confundem. Via de regra quando de uma pessoa se diz
que não pensa bem, se est,i significando que não é inteligente. E pelo contrário,
quando se diz que tem um pensamento bom, muito claro, muito bem desenvolvido, está-se querendo significar também que é inteligente. 1'\0 entanto, nós
devemos diferenciar êsses dois conceitos, porque existem diversos tipos de pensamento, como os senhores têm visto, no decorrer das nossas aulas. Quer dizer.
o pensamento não é um fenômeno unitário, é uma atiYidade que possui diversos modos de organização, diversos níveis hierárquicos de rendimento, di·
versas tipologias, diversas modalidades, e por conseguinte, em vez de falar de
pensamento} temos que falar de pensamentos.
Os senhores têm visto, mesmo quando falávamos, por exemplo, de Piaget,
como êle admitia a existência de um pensamento pré-verbal, anterior ao desen\'olvimento da linguagem e que êsse pensamento, chamado sensório-motor, estava
por assim dizer implícito nas respostas iniciais à vida, respostas feitas quase de
uma maneira que poderíamos chamar automático-instintiva e que só visam à
supervivência. Nas primeiras fases existenciais, tanto no animal como no
homem. Então nós poderíamos dizer que o conceito de pensamento, se bem
é verdade, é essencial para definir a inteligência, não se pode confundir com
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ela; podemos ter pensamentos não inteligentes, se bem não podemos ter uma
inteligência que não implique, de certo moelo, uma atuação elo pensamento.
A melhor maneira de que nós podemos apresentar êsse fato é o esquema da estrutura da inteligência feito por Guilforcl. Os senhores se lembram ele que
Guilford faz êsse esquema em forma de paralelepípedo, com três dimensões;
em uma das dimensões êle coloca os materiais do intelecto, que são os que êle
chama de conteúdos. :Es~es conteúdos são de quatro tipos: figllrativos, que são
as imagens; simbólicos, semânticos e confre/os. Por símbolos se entende qualquer estímulo, qualquer conteúdo que tenha uma significação arbitrária e por·
tanto que esteja representando um objeto; os conteúdos semânticos fazem referência à p:tlavra, à linguagem verbal e os concretos às idéias. De maneira que,
evidentemente, o intelecto pode manipular com imagens, com palavras, com
símbolos e com movimentos, com atos; quatro conteúdos portanto. Que operações pode fazer com êsses conteúdos? São as cinco operações que os senhores
se lembram que Guilford diferencia e que são: o conhecimellto (cognition),
a memória, ou seja, evocação ou reprodução, jJcn.wmento divergente, jJensamenta convergente e avaliaçiia, ou seja, ponderação ou atribuição de um
,;alor. Como conseqüência dessas cinco operações sôbre qualquer dos quatro
conteúdos temos, então, seis resultados finais, um conjunto de seis tipos de
produtos que são o que êle chama: UNIDADE, CLASSES, RELAÇÕES, SISTEMAS, TRANSFORMAÇÕES, IMPLICAÇÕES.

o interjogo das três categorias (conteúdos, operaçiíes e produtos), (U lugar
a 40 fatôres que são os que êle reconhece. Pois vejam bem: s()mente esta
zona daqui é a que faz referência ao que êle chama pensamento convergente
ou divergente; quer dizer, a análise ou a síntese psíquica é a parte que permite
~ confusão do conceito do pensamento com o da inleligência, porque no conhecimento, ou seja, na observação, na apreensão igualmente que na memória, ou
113 lembrança, propriamente não intervém o pensamento. E na avaliação intervém enormemente misturado com os fatôres afetivos, que dão lugar aos
chamados juízos de valor, nos quais, nós podemos dizer assim, o elemento irracional, o elemento emocional desborda imensamente o elemento ideativo. Portanto, poderíamos dizer que de todo êsse paralelepípedo, somente esta zona é
a que permite a intercessão dos conceitos de pensamento e inteligência. Piaget
vem a dizer a mesma coisa quando define a inteligência como sendo o tator
responsável pelo estado tinal de equilibrio que atinge tôdas as operações mentais quando o indivíduo está em uma situação conflitiva, em uma situação de
emergência, em uma situação problemática, perante o ambiente. Naturalmente
que há um outro elemento que vem adscrito (vamos dizer assim) ao pensamento (que é puramente intelectual): trata-se do elemento operacional, e êsse

"ÓLTIM:AS CONFER.:tilNCIAS

145

elemento por sua vez pode dar também aos processos do pensamento um caráter
5tli generis. Por exemplo: indiscutivelmente a inteligência que se aplica a
resolver problemas, dentro do que Bartlett chama de sistemas fechados, ou seja,
problemas cujas metas, cujos objetivos são muito precisos, é um tipo de inteligência indutiva, feita à base de pensamentos convergentes, o que caracteriza
o tipo de pensamento chamado analítico. Vice-versa: o tipo de inteligência que
se utiliza sobretudo para resolver problemas nos quais a meta, o objetivo final
não está definido, como é a inteligência criadora do artista, por exemplo, nesse
caso essa inteligência criadora, êsse tipo de função operacional (operativa-ativa)
sempre dirigida, sempre orientada, sempre norteada por um impulso, por assim
dizer, aiador, utiliza principalmente o pensamento divergente. Então, assim
(Omo o cientista se encaminha com mais segurança à medida que aumenta o
seu trabalho, que acumula suas experiências para uma conclusão lógica, para
uma conclusão final, por um sistema fechado, que vai progressivamente suprimindo os vazios que ainda separam o estado inicial de seus conhecimentos
do estado final, o artista, pelo contrário, pode estar à beira de uma criação
genial e estar profundamente desiludido, profundamente desnorteado, pensando
estar na estaca zero. Digamos mais claro: o cientista, via de regra, pode anteciPar
melhor a distância que o separa da solução dos seus problemas do que o
artista. O artista, às vêzes, fica, por assim dizer, inerte, inativo, sem saber o que
fazer, querendo mesmo queimar a sua obra e subitamente, num instante, se
ilumina, e surge a criação. É claro que nós temos artistas nos quais o trabalho se
faz no sistema fechado, e também temos cientistas geniais, cientistas intuitivos,
que operam de maneira semelhante à do artista; há casos de descobertas feitas
ao acaso, feitas por uma espécie de luz que, subitamente, invade o cérebro do
homem de ciência. Mas êsses casos, apenas servem para demonstrar a existência
de pontes entre êsses dois tipos de atividades; servem para confirmar a regra,
por assim dizer, são exceções que confirmam a regra, que demonstram a possibilidade, de fato, de existir um contínuo entre essas duas operações intelectuais
da análise e da síntese, de criação e de reflexão. Via de regra, porém, o pensamento científico é acumulativo; daí que cada cientista pode apoiar-se em tudo
o que fizeram os anteriores sôbre o problema, enquanto que o pensamento artístico é - ao contrário - criador e nêle todo indivíduo tem que partir da
estaca zero. Agora, assim sendo, nós podemos estabelecer certas tipologias do
pensamento que estejam determinadas não tanto pelos conteúdos sôbre os quais
opera o pensamento (aí teríamos o pensamento em imagens, o pensamento verbal, o pensamento abstrato, etc.) nem tampouco pelos seus resultados e sim pelas operações, portanto de acôrdo com o tipo do seu dinamismo.
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o segundo par de conceitos

que temos que analisar é ainda mais complexo,
pois trata-se da relação entre pensamento e linguagem. De fato, se tem confundido pensamento com inteligência, mas se confunde muito mais pensamento
com linguagem, de tal maneira que os senhores sabem que existe uma escola
muito importante, a Escola Condutista, que afirma rotundamente que o pensamento não é mais que uma linguagem silenciosa. Quando nós pensamos estamos
falando, fazendo movimentos e por conseguinte fazemos a fala, não audível
para os demais, mas falamos; quer dizer, todo o pensamento se baseia em asso·
ciações e combinações entre o sistema de signos expressivos da realidade. Temos que diferenciar o que designamos usualmente com o nome de linguagem,
quer dizer, verbal, a linguagem (língua) feita com o que os lingüístas reconhecem com o nome de linguagem; porque há uma linguagem muscular, há
uma linguagem pantomímica, e há, ainda, como todo o mundo sabe, uma linguagem gráfica. Nesse caso a confusão é maior: se nós tomamos o conceito de
linguagem na sua forma mais extensa, ou seja, compreendendo qualquer sistema de sinais que possam vir a substituir a realidade exterior, então dificilmente
nós podemos associar, nós podemos estabelecer relações entre dois ou mais sinais, sejam êles quais forem: imagens, palavras, símbolos, etc., sem têrmos imediatamente constituído uma linguagem.
Mas se nós tomamos o conceito linguagem na sua acepção mais corrente
que é a dum sistema de sinais verbais, quer dizer, as palavras, portanto a linguagem oral, a linguagem que se fala} então indiscutivelmente nós podemos confundir o pensamento com a linguagem. Tôdas as investigações, tanto da escola
alemã de Wurzburg, de Bühler, de Selz, etc., como as investigações feitas pelos
psicólogos inglêses e principalmente pelos semanticistas, como Odgen, e pelo
próprio Bartlett, demonstram que o pensamento precede à linguagem, quer dizer, o pensamento é um fenômeno anterior à linguagem} e é um fenômeno intercalado entre a ação direta e as ações comunicáveis. Nós temos na escala animal uma série de formas animais que reagem ao ambiente e atuam sôbre êle;
um ser unicelular, o mais simples que possamos imaginar, como é a ameba,
já reage ao ambiente, tem possibilidades adaptativas, limitadas para nós,
mas suficientes para ela dentro do ambiente em que vive, no entanto nenhum
observador tem podido demonstrar que exista, entre as amebas, a menor comunicação, a menor possibilidade de expressão, de interrelação. A ameba vive isoladamente, não apresenta a menor modificação de conduta quando está na
presença de outras ou perto de outras ou quando colide com outras; vive, podese dizer, dentro de um sistema unitário, absolutamente fechado dentro de si e
portanto não tem nenhuma ação comunicável. No entanto, indiscutivelmente,
entre êsses tipos de forma animal, nos quais temos a ação só, pura, e as formas
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animais superiores, nas quais nós temos a linguagem, principalmente no homem,
temos uns degraus intermédios nos quais nós podemos imaginar que existe de
fato a possibilidade de que o indivíduo comunique a si próprio, por assim
dizer, o resultado de sua ação. Quer seja por ter noção de sua existência, e que
essa noção lhe permite, até certo ponto, ter não somente consciência, mas auto-relação, quer seja por um certo aproveitamento da experiência e uma certa
manipulação prévia, o pensamento sai, então, intercalado entre a ação direta e
3 ação comunicável. Podemos assim afirmar que o pensamento precede a linguagem, porque a linguagem só se inicia quando a ação é comunicável. Para
nós pensarmos intimamente, não precisamos de palavras; os surdos-mudos pensam mas não comunicam os seus pensamentos. í.sses surdos·mudos de um ou
dois anos de idade, antes de terem sido reeducados, antes de terem entrado em
contato com o mundo social, são capazes, indiscutivelmente, de organizar primitivamente os seus atos, são capazes de caminhar, de fazer uso das suas extremidades superiores, já não apenas para manter a posição do corpo, mas também
para exploração do ambiente, sabem manter relações e inclusive iniciar a diferenciação dos objetos. Então o pensamento precede a linguagem; mas não há
dúvida, também, que a linguagem, uma vez estabelecida, faz progredir imensamente os pensamentos. O pensamento puramente sensório-motor é um pensamento concreto; é um pensamento que coloca o indivíduo exclusivamente na
fase, digamos assim, animal, pré·humana, porque êsse pensamento só serve para
resolver aquêle caso concreto perante o qual o indivíduo se sente desalentado
porém não lhe permite estabelecer relações fora da experiência imediata. í.le
l

associa a cada objeto exterior um signo. Então êle poderá, na ausência de realidade, na ausência dos objetos, na ausência da situação, continuar operando.
Operando não com os objetos que não estão, ou com suas imagens visuais ou
auditivas e sim com suas imagens verbais, faladas, porque êsses são permanentes. De maneira que o que dá, por assim dizer, uma possibilidade de ação ao
pensamento para continuar agindo é, evidentemente, a imagem verbal, a palavra, os fonemas, os sons que servem para substituir a realidade objetiva. Dessa maneira a linguagem oral, verbal, representa uma possibilidade insubstituível, imensa quanto ao valor, para aumentar as possibilidades do pensamento.
É como um telescópio para o astrônomo e como o microscópio para o bacteriólogo. Isso acontece com a linguagem oral: uma vez que o indivíduo, com o
&istema de reflexos condicionados, perfeitamente explicado e perfeitamente compreensível, estabelece o que se chama "segundo sistema de sinais" (dentro da
fisiologia cortical) e ultrapassa o animal. Porque o animal, não possuindo
essa nova associação, só pode operar com o pensamento quando enfrenta o objeto diretamente, enquanto o homem, possuindo essa associação, faz dos símbolos
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verbais substitutos dêsses objetos e pode operar com êles na sua ausência, e por
conseguinte tem muito mais tempo para se adaptar às novas situações. Há
uma estreita correspondência entre o primeiro sistema de sinais e o segundo; os
senhores leiam qualquer dêsses livros modernos sôbre fisiologia e verão que se
pode estabelecer perfeitamente reflexos condicionais verbais e que uma palavra qualquer pode produzir efeitos não somente na consciência do indivíduo
se não no seu sistema nervoso, no seu organismo em geral, efeitos idênticos ao
objeto mesmo, inclusive em casos de alergia, em casos de reação completamente
involuntária.
Os senhores terão visto, muitas vêzes, por exemplo, uma pessoa que sente
profundo enjôo de outra e que quando essa outra pessoa não está presente
mas é apenas mencionada pelo seu nome, a pessoa diz: "não fale nessa pessoa
que me arrepio todo"! A reação emocional, a reação vegetativa momentâneamente determinada naquele instante se produz com tôda a intensidade, exatamente igual se a pessoa estivesse presente. Quer dizer: há portanto uma substituição completa entre o objeto, seja a pessoa, o animal, ou o que fôsse, e o signo
verbal. A linguagem então se estabelece sôbre a base dessa substituição, permitindo uma rapidez muito maior numa extensão infinitamente maior de relações
entre êsses signos, porque nós podemos, naturalmente, ligar as palavras, com
muito mais rapidez que os objetos e podemos portanto associá-las e vinculá-las
entre si com uma facilidade muito maior do que os objetos. Isso acarreta para
nós uma vantagem imensa; porém a linguagem representa também um perigo,
porque é tanta a facilidade com que nós podemos substituir o objeto pelo seu
nome que muitas vêzes os confundimos. Por exemplo, dizia Odgen, "eu tenho
um cachorro que se chama Fido; muitas vêzes quando digo a palavra Fido,
eu não sei se estou dando o nome do cachorro ou se estou pensando no cachorro mesmo". Quer dizer: não é a mesma coisa o nome e o objeto, mas tanto usamos os dois associados que finalmente confundimos o nome e o objeto. Então
se estabelece êsse esquema de Odgen que é o seguinte: uma relação direta entre o referente e o objeto e o símbolo ou palavra e o referido, e esquecemos
a referência. Então nós ligamos o que na realidade externa não está ligado
(vide desenho abaixo).

REFERÊNCIA
,

~,

SIGNQ,
,.
SIMBOLO,

PALAVRA.

(referido)
,

REFERENTE
(Objeto)
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Todos os nossos erros de pensamento vêm disso: o pensamento que se apóia
os objetos, isto é, o pensamento direto, é mais lento, é mais limitado, mas
: é imensamente mais seguro. O pensamento que se vale dos nomes das palavras,
; dos signos, dos símbolos, confunde freqüentemente o nome e a coisa. Ainda
que os franceses digam: "Le non n'est pas la chose", ainda que digam isso, a
verdade é que nós confundimos muito freqüentemente o nome e a coisa. E nós
vemos isso: o terror que muita gente tem a que se lhe atribua determinado
nome, mesmo se êle sabe que não tem o conteúdo a que corresponde êsse
nome. Como se manifesta êsse terror? Em forma de agressão. Quando uma pessoa
diz: "você me insultou". Eu digo ao indivíduo: "você é um elefante; você é
um cachorro; você é um porco". Será que por eu dizer a êle que êle é isso, êle
é isso? Não, mas êle se sente isso no momento e reage violentamente. Mas o que
é o insulto? Insulto é exatamente a ação em virtude da qual o indivíduo recebe
por assim dizer um estímulo que é puramente verbal e reage ante êle como se de
fato ês~e indivíduo o quisesse transformar em um elefante, quer dizer, no objeto.
~ôbre

Vamos supor que eu diga hoje ao indivíduo: "você é comunista". Se êle
não é comunista, por que ficar zangado? Mas, a questão é que o homem quer
imediatamente dizer que não é, vai até à polícia, vaI aos jornais par.l
dizer que não é. Por quê? Porque êle sabe que os nomes hoje têm
um valor potencial tremendo; o nome não é apenas um sinal neutro, não
é apenas uma palavra, mas tem uma fôrça, tem um conteúdo potencial tremendo e isso é o que assinala Odgen. Nesse esquema de Odgen, no seu livro O
Significado do Significado, êle diz isso: "a grande tragédia do homem é que a
linguagem foi usada para ampliar o seu pensamento, para estabelecer as intercomunicações, porém as pessoas já estão hoje con\'ertendo-a numa espécie de
monstro que aprisiona o homem dentro de si próprio", e ninguém melhor que
êsse outro autor, Staley Chase, no seu livro The Tirany of Words (a tirania das
palavras), expressa isso: "há necessidade de se criar uma linguagem nova, uma
linguagem que permita claramente dissociar o indivíduo do nome. Piaget já
fêz ver isso; as crianças e os povos primitivos confundem totalmente o nome e
a coisa.
Os senhores sabem que o pior castigo que se pode fazer a um primItiVO,
por exemplo, nas Ilhas Oceânicas, nas Ilhas Fiji, é tirar-lhes o nome; deixem
êsse indivíduo sem nome e êle morre, é igual que se o pusessem na fôrca; tiramlhe o nome, êle não existe mais. As crianças também, na sua fase nominal, confundem o nome com a coisa. Mas todos nós mesmos que sabemos que o nome
não é a coisa, que a imagem verbal não representa o objeto, os confundimos constantemente sem nos aperceber. As palavras, mesmo que não sejam verdadeiras,
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e nós sabemos que não correspondem à verdade, nos dão a mesma reação emocional. Isto acontece até nas relações mais íntimas, entre, por exemplo, dois
namorados; cada namorado está pedindo ao outro: diga que você me quer,
diga que eu sou bonita, diga que eu sou o tal, diga-me isso, diga aquilo. Depois
que o outro diz, responde: "não me engane". Então não vale a pena. O que
êle quer primeiro é ouvir essa coisa agradável do galanteio, dando-lhe satisfação. Odgen diz o seguinte: "nós não podemos pretender que a gente agora
aprenda uma linguagem nova, mas os cientistas tiveram que aprender uma linguagem nova, e aí criaram a nova linguagem da lógica formal, simbólica,
que evita exatamente isso, porque nela já não existem mais nomes, existem puros símbolos; porém terá que passar muito tempo, séculos, do seu uso para que
essa linguagem possa substituir a atual, apesar de que a nossa linguagem já
está gasta, já ultrapassou as suas possibilidades e conseqüentemente o indivíduo
está ficando prisioneiro dela. A linguagem oral, em vez de facilitar o pensamento, o dissimula, o perturba, inclusive às vêzes confunde. É, portanto, muito
importante que nós não confundamos essas duas noções: linguagem e pensamento.
O pensamento precede à linguagem, a linguagem é um meio de comunicação dêsse pensamento a outrem. Seja êle da forma que seja, linguagem expressiva, pantomímica, muscular, gráfica, em forma de desenho, de palavras ou de
símbolos. Mas de tôdas essas formas de linguagem a mais desacreditada, a que
menos podemos usar é a mais usada: é a linguagem verbal.
Que relações existem agora entre pensamento e caráter? Todos nós sabemos
que o pensamento responde à fase implícita da ação, à fase (invisível no exterior) das operações mentais em virtude das quais nós tratamos de atacar problemas que podem estar dentro de nós, problemas determinados pelas nossas
próprias necessidades, ou que podem ser criados no ambiente, no exterior, pelas pressões sociais. Indiscutivelmente, se o homem não tivesse nenhuma necessidade de se satisfazer e não vivesse em comunidade social, poderia perfeitamente bem prescindir dessa série de atos internos, de estabelecimento de relações, e de descobrimento de possíveis soluções que constitui o pensamento,
50bretudo o pensamento dirigido. Mas não tem dúvida nenhuma que o homem é uma unidade, e de acôrdo com a maneira com que êle está constituído,
de acôrdo com a sua estrutura geral êle também orienta o seu tipo de pensamento, a maneira como pensa o indivíduo, por exemplo, que tem uma tipologia atlética não é a mesma como pensa o indivíduo que tem uma tipologia leptosômica ou pícnica. Os tipos de pensamentos divergem de acôrdo com os tipos
de estrutura caracterial ou caractereológica. E em certo modo têm razão aquê-
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les autores que contrapõem o homem de pensamento e o homem de ação. Essa
contraposição entre o homem de pensamento e o homem de ação: ao homem
de pensamento se lhe considera como um indivíduo fraco, um indivíduo indeciso e mesmo um indivíduo frio; entretanto, o homem de ação é considerado, ao contrário, como um homem dotado de capacidade de manipulação, de
modificação do ambiente, de grande energia. Essa oposição é a mesma que .e
estabelece também entre os tipos chamados teóricos e os tipos práticos.
Os senhores sabem perfeitamente bem que essa oposição entre o teórico
o prático, entre o homem que pensa e o homem que faz, é geral, inclusive na
ciência, inclusive na psicologia. Todos os senhores conhecem, por exemplo, uma
psicóloga universalmente conhecida que é a Dr.a Francisca Baungarten. A
Dr. a Francisca Baungarten tem agora publicado o seu último livro, intitulado
História da Psicologia na Suíça. Pois bem, a História da Psicologia na Suíça, que os senhores poderão ler (não está traduzido mas podem ler na sua versão alemã) descreve a história da luta entre os psicólogos chamados teóricos,
procedentes da Universidade, licenciados em filosofia e os que não eram pertencentes a êsse grupo, considerados psicólogos práticos, procedentes da indústria, procedentes do campo, diríamos assim, do trabalho. Os psicólogos práticos
eram chefiados por um homem que não tinha título universitário (Carrard).
t

No livro da Dr. a Francisca Baungarten se vê claramente como não há conciliação possível entre êsses dois grupos. Há uma inimizade odiosa ainda hoje.
Morreu Carrard e ainda persiste a inimizade. Por quê? Porque os psicólogos
teóricos apresentam os problemas à base de símbolos, e dos signos verbais, e os
psicólogos práticos apresentam os problemas à base dos objetos e das situações
concretas. De maneira que os psicólogos práticos quase sempre utilizam o método dos ensaios e dos erros para resolver os problemas. Enquanto que os psicólogos teóricos utilizam o da análise gradativa e cogitam resolver não só êsses
problemas que realmente existem se não outros relacionados, que êles
descobrem. Resultado: enquanto um está pensando o outro está fazendo, e
êsse que está fazendo recolhe os resultados imediatos e o outro fica com raiva
danada. No fundo essa oposição entre o psicólogo teórico e o prático é de caráter econômico; porque o psicólgo teórico se dá muito mais ao trabalho e ganha
muito menos. É o meu caso, eu sou um psicólogo teórico.
Portanto, temos maneiras e modos de agir e essas maneiras e modos de
agir pressupõem também diversos modos de pensar. De maneira que se nós podemos estabelecer em princípio uma certa separação entre o homem de pensamento e o homem de ação, isso não impede que nÓs vejamos que existem correlações ou associações, como chama Claparede, entre êsses dois conteúdos, aparen-
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temente tão diversos. No chamado intelectual predominam as ações implícitas
do pensamento que se wrificam em forma de microcinesias, de quase invisíveis
moyimentos consecutivos às contrações das fibras musculares, dos músculos
oculares e braquiais, mas em uma proporção subliminal. No homem de ação,
pelo contrário, se originam grandes movimentos que atingem principalmente
as longas fibras musculares das grandes palancas das extremidades, ou indusiw
da laringe, porque evidentemente a palavra também é uma ação. A palavra levada ao exterior em forma de voz alta é uma ação. Então, se nós estabelecemos
t'ssas correbções, veremos que a cada tipo caracterológico corresponde um tipo
de pensamento. E por isso é possível que os psiquiatras falem do pensamento
esquizofrênico, falem do pensamento paranóico, falem do pensamento neurótico; ao mesmo tempo êles falam da estrutura corporal leptosômica, da estrutura
corporal paranóide, ou epilética, etc. Essas correlações que se estabelecem entre
<1, tipologia somática e a tipologia psíquica têm a sua razão de ser, apesar de que
nos extremos possa parecer difícil de conciliar uma coisa com a outra. Não há
dúvida de que se nós vemos o túnel iniciado de um lado e o túnel iniciado por
outro, parecem-nos dois túneis, mas no momento devido, subitamente, êsses
dois túneis se encontram e fazem um. Exatamente isso acontece também: aqui
nós vemos de um lado a tipologia somática e do outro lado a tipologia mental.
Vemos duas coisas até certo ponto diversas, até inconciliáveis. Mas elas têm
um ponto de convergência e êsse ponto de convergência nos é dado pela tipologia de Kretschmer, e de Sheldon e Stevens. Em síntese: o pensamento representa o caráter, ou melhor, o pensamento dá a possibilidade de conhecer o caráter do indivíduo; o caráter, pela sua vez, dá a possibilidade de conhecer o
pensamento (comunicado, seja através de gestos, seja através de palavras) . Como
nos julga a gente? Pelo que nós dizemos ou pelo que nós fazemos. Tanto
uma coisa como outra representam expressões da nossa personalidade.
Finalmente vem outro. tema que temos de terminar hoje: as relações de
Pensamento e Cultura. Da mesma maneira que a estrutura do indivíduo lhe
impõe um determinado modo de pensar, e ninguém pensa corno quer mas sim
corno pode, de acôrdo com a sua estrutura somática ou sua estrutura biológica,
também o ambiente em que o indivíduo se encontra submerso, também a cultura à qual êle pertence, lhe impõem certas pautas de pensamento. O indivíduo
precisa ser muito genial, precisa ser extraordinàriamente independente para
que possa construir um modo de pensar que seja alheio à cultura à qual pertence. Isso é tão certo que inclusive os chamados indivíduos revolucionários, as
poucas individualidades que de vez em quando emergem em cada cultura para
destruí-la, fazem o seu pensamento revolucionário apoiado nos moldes dessa
cultura. Apenas o invertem. Quer dizer, constituem as antíteses dessa cultura,
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constituem o negativo dessa cultura. Tudo que nessa cultura vale, êles consideram que não vale. Tudo que nessa cultura não vale, êles consideram que
vale. Mas em definitivo o seu pensamento, mesmo sendo oposto à ordem estabelecida, é também determinado pelas imposições culturais.
Agora nós devemos perguntar por que é que a cultura então muda, e muda
não só às vêzes revolucionàriamente senão evolutivamente. Por que é que as culturas nascem, se desenvolvem, sofrem e morrem. Sob o ponto de vista histórico, Toynbee, o maior historiador dos nossos tempos, já tem explicado por
quê. Mas nós devemos explicar sob o ponto de vista psicológico. Qualquer sistema cultural, seja êle o que fôr, na medida em que se desenvolve, na medida
justamente em que se aperfeiçoa, exerce mais ação sôbre o indivíduo, o impregna mais, o absorve mais, o limita mais nas suas possibilidades criadoras e determina nêle uma angústia, o angustia. Os senhores vêem, por exemplo, o que
está acontecendo com as chamadas culturas estatais do nosso mundo atual. O
Estado é anterior ao capitalismo, indiscutivelmente. O capitalismo é um dos
fenômenos que produziu a grande revolução industrial, especialmente a revolução burguesa, francesa. Mas o Estado é anterior. Inclusive já Luís XIV dizia:
"O Estado sou eu". Já havia Estado. Agora êsse Estado o que é? f.sse Estado é um órgão coletivo que tem sido criado para favorecer as relações entre o
homem e a sociedade. É um elemento intermediário entre o homem e a sociedade. De um lado representa os homens sàzinhos, se é um Estado representativo (porque são êles que elegem os governos). Mas do outro lado êsse govêrno que tem sido eleito por diversas percentagens de eleitores se considera
representativo de tôda a sociedade. Pois bem, êsse Estado foi inicialmente
criado, vejam bem, para facilitar as relações do indivíduo com os demais, para
que êle não tivesse que se preocupar com uma série de serviços que o Estado
assegurava; agora se está convertendo em um elemento que oprime o indivíduo.
Assim, por exemplo, durante muito tempo o indivíduo lutava para ter o direito de votar, e agora o Estado o obriga a votar. Já não é que você pode
votar é que se você não vota o punem de diversos modos. Durante muito
tempo o indivíduo estêve lutando, por exemplo, para que tivesse a possibilidade
de ter transportes e agora o Estado muitas vêzes o impede de transportar-se.
Você quer viajar daqui para fora: é preciso uma série de licenças, fotografias,
e, tal acúmulo de coisas que quando sai daqui já sai cansado de tantas coisas
que tem que fazer. Na medida em que um Estado vai-se aperfeiçoando, vai aumentando o seu volume de empregados, vai aumentando a sua burocracia, vai
consumindo maior dinheiro e vai se constituindo então em um elemento que
afoga o indivíduo. O indivíduo hoje já sente mêdo e hostididade, tanto perante
seu Estado como perante seus representantes. Quando o indivíduo se aproxima
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de um guichê, por exemplo, de uma repartição pública, já odeia o burocrata
que está lá e o burocrata já o odeia, por sua vez. Tudo isso aumenta na medida
que o Estado é mais forte. Imagina que aconteceria, por exemplo, aqui, se o
Estado fôsse mais perfeito e todo o mundo tivesse que pagar o impôsto de
renda de acôrdo com seus ingressos. Se tivéssemos cada dois meses a visita do
fiscal das rendas, seria uma coisa horrorosa. Isso é a grande tragédia de tôdas as
entidades, de todos os organismos que na linha histórica representam os grupos
coletivos; porém, o mesmo acontece com o indivíduo dentro de si próprio. O
indivíduo também constitui os seus agrupamentos, também constitui os seus
pequenos Estados, vamos dizer assim, para êle se estruturar. E à medida que vai
passando e vai-se organizando e vai criando hábitos, vai-se sentindo que em vez
de realizar êle se aprisionou, ficou prisioneiro de si próprio. Daí essa maravilhosa definição de pensamento de Antônio Machado, que tenho escrito porque
é uma jóia literária e científica. Antônio Machado é um raro exemplo de
filósofo e poeta espanhol. O nome dêle, menos conhecido do que Ortega y
Gasset ou Marafion, vale pelo menos tanto quanto êles. Parecia tudo menos um
filósofo e um poeta. í.le indo pelas ruas parecia um alfaiate, um "qualquer
coisa"; é um dos casos mais típicos de um valor mental extraordinário, sob uma
aparência absolutamente modesta. Antonio Machado tem esta jóia: "Pensar
é perambular de rua em rua, de ruazinha em ruela, até dar em um beco sem
saída. Chegados a êsse ponto nós pensamos que ninguém teria saído dêle e
então é quando se busca a porta para o campo".
O indivíduo que pensa vai fazendo uma espécie de espiral, mas não uma
espiral que se vai desenvolvendo, vai envolvendo-se e afinal chega a tal ponto
que êle, já sabendo disso, diz: "pois eu tenho que parar ou tenho ... pum! que
quebrar tudo isso".
Bartlett diz que em todo processo de pensamento se chega a um ponto
que êle chama "point of no return" (ponto do qual já não se pode voltar
atrás) em que o pensamento já impele e coage de tal maneira o indivíduo a
seguir pensando que lhe faz a tôda fôrça superior e que qualquer ação exterior serve, ao contrário, para reforçar demais o pensamento. É o que aconteceu, por exemplo, com todos os sistemas filosóficos e todos os credos: atingidos
a um determinado nível, tôda a resistência exterior serviu para reforçá-los mais.
O caso dos mártires cristãos, o caso de tôda uma série de idéias, de pensamentos coletivos, nos quais em face de uma resistência brutal se reforçaram porque
já tinham chegado ao ponto de "no return".
Exatamente isso acontece a todos nós. Quando temos chegado já à fase
do pensamento que representa a crença, nos irrita e mesmo exaspera que venha
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alguém a demonstrar alguma falha. Então nós perdemos a nossa objetividade,
nós perdemos a nossa tranqüilidade, nós nos tornamos agressivos, nós defendemos com unhas e dentes as nossas idéias e as reafirmamos ainda mais profundamente. A não ser que de vez em quando (e essa é a solução) "saiamos
bruscamente pela porta ao campo". Quer dizer, que digamos: "agora chega;
tudo isso vai embora". "Vamos de nôvo começar, voltemos de nôvo a começar".
As culturas progridem exatamente por isso: porque de vez em quando há homens que num plano coletivo "saem ao campo". :Êsses homens, mesmo que
aparentemente sejam considerados, todos êles, com o mesmo qualificativo de
revolucionários, nunca se arrependem. Nunca farão a mesma política. Nós não
podemos comparar dois revolucionários entre si, nunca, mesmo que aparentemente façam as mesmas coisas. Cada um dêles nunca mais existirá nem existiu
na História. Lenine é um elemento que nunca mais existiu nem existirá na
História. Fidel Castro é um elemento que nunca existiu nem existirá na História. Bolívar também e assim por diante. Todos os elementos, todos os homens
que têm feito uma tarefa revolucionária, ainda que externamente se pareçam,
apresentam características originais porque êles partem, como estou dizendo,
de uma conjuntura cultural que nunca se repete, porque a História nunca se
repete; igualmente não se repete psicolàgicamente. Repete-se apenas aparentemente. Então a relação entre pensamento e cultura é uma relação dialética.
Não tem dúvida de que a cultura influi sôbre o pensamento e o pensamento,
por sua vez, cria a cultura, mas essa relação dialética leva ao seu estado final, de
síntese, porque, de vez em quando, saem dessa cultura elementos que fazem isso
que diz Machado que têm que fazer. E tem havido já duas grandes revoluções no mundo, que não são as que a gente pensa. As duas grandes revoluções
no mundo não são nem a francesa nem a russa. As duas grandes revoluções no
mundo (isso não digo eu, o diz Garcia Bacca, o pensamento filosófico mais lúcido que há hoje na América) são o Cristianismo e a Lógica Matemática. O
Cristianismo porque foi pela primeira vez levado o mundo à teoria do amor, à
idéia de que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Vejam bem o
que isso representa. Os senhores todos estão de acôrdo que nós devemos amar-nos
uns aos outros. Mesmo que não façamos, estamos de acôrdo. Devemos amar;
não amamos mas devemos amar. Devemos. Mas quando Jesus Cristo, faz dois
mil anos, disse isso, foi acusado de traição. E a outra segunda revolução, muito
mais silenciosa (por isso não tem crucificado ninguém) é a lógica matemática.
Porque a lógica matemática é a que tem permitido liberar o homem da falácia,
da falsidade de linguagem verbal. Permite ao homem poder pensar fora dessa
prisão que êle mesmo tem estruturado. E diz hoje Garcia Bacca: "o homem
está à beira, hoje, de uma terceira revolução". Como se sabe que o homem está
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à beira de uma terceira revolução? Porque está angustiado, porque cresce sua
angústia, seu mal-estar, sua insatisfação; nós vivemos numa geração angustiada
e temos chegado ao "paredón sin salida", temos chegado a êsse ponto de "no
return". Ou nós ficamos prisioneiros cada vez mais de uma angústia maior, ou
nós temos que quebrar isso, voltar de nôvo, fazer um homem nôvo. Como? Não
sabemos. Será com guerra, será sem guerra, não sabemos. Desejamos que seja
>em guerra, mas, que tem que vir, tem. Está em processo uma terceira revolução, não de tipo político e sim de tipo antropológico que é mais profundo.
Surgirá um homem nôvo. Tem que surgir um homem que corresponda a essas
conquistas da era cosmonáutica. De maneira que a relação entre pensamento
e cultura é muito mais complexa do que muita gente imagina. É uma
relação dialética mas na qual se equacionam fatôres enormemente complexos
e que precisaria de tôda uma equipe durante muito tempo para a poder desvendar.

SíNTESE, CONCLUSõES E APRESENTAÇÃO
DE NOVOS PROBLEMAS

Vamos proceder a última aula do curso e de acôrdo com o programa temos que procurar extrair de tôdas as nossas aulas anteriores algumas conclusões que orientem aos Srs. alunos através da diversidade de opiniões que temos
conhecido e que assinala as divergências das diversas escolas psicológicas que
.,tualmente se esforçam por dominar o campo da nossa disciplina. Na realidade,
nós veremos que essas divergências são mais de forma que de fundo. Deve-se
mais à distância dos pontos de observação dos quais cada uma dessas escolas contempla a realidade psicológica do que a diferenças propriamente criteriológicas ou diferenças de resultados na sua observação. Evidentemente, de
acôrdo com o ponto de vista, de acôrdo com o que poderíamos considerar
ângulo do qual se contempla uma realidade qualquer, nós vemos um panorama diverso, mas, êsses .diferentes panoramas podem ser sempre sintetizados,
poderão ser sempre ajustados se nós conseguimos nos colocar em um ponto
~uficientemente distante do objeto, de tal maneira que possamos vê-lo na sua
totalidade, em vez de ver as suas partes. É sempre o exemplo do elefante. O
indivíduo que olhasse para o elefante perto demais não conseguiria ver o elefante na sua totalidade, e, de acôrdo com o ponto que estivesse sôbre o corpo,
descreveria um animal inteiramente diferente mas, se se colocasse à distância e
visse o conjunto do elefante então integraria descrições de todos aquêles que
tinham aparentemente divergido a respeito da forma dêsse animal. Então o que
nós temos visto no nosso curso é exatamente isso. Aquêles que descreveram o
pensamento sob um ponto de vista introspectivo, ou seja, que olharam o pell-
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sarnento dentro dêles próprios, que usaram os métodos de auto-observação,
ganharam indiscutivelmente um ponto de vista coerente mas aparentemente
oposto, aparentemente diverso e quase inconciliável do ponto de vista que tinham e dos conhecimentos que adquiriam aquêles que olhavam o pensamento
de fora, ou seja, sob o ponto de vista das suas manifestações diretas na conduta. De maneira que voltou a produzir-se aqui a clássica oposição entre a psicologia subjetiva e objetiva, entre a psicologia da consciência e a psicologia da
conduta. Porém, nós temos visto também escolas, no decorrer das nossas aulas,
que têm sabido integrar os dois pontos de vista e que têm, inclusive, trazido
novas técnicas que permitem, ao mesmo tempo, observar o que acontece ao indivíduo de fora e o que êsse indivíduo sente. Essas escolas mais recentes são
as escolas experimentalistas que não renunciam à introspecção e, ao mesmo tem·
po, adquirem o registro eletroencefalográfico, o registro de tôdas as reações
musculares do indivíduo, produzindo então a possibilidade de conciliar todos
os seus pontos de vista.
Quais seriam as conclusões de natureza sintética que poderiam ser
sempre contestadas por alguns autores, mas que, entretanto, eu acho que
seriam aceitas pela maioria dos autores, no momento atual? Eu não teria
coragem para apresentá-las se não fôsse porque coincidem exatamente com
3 da maioria dos autores que temos seguido na nossa exposição, principalmente com três. Um dêles, Sir Frederic Bartlett, cujo livro Thinking é um livro
que eu tenho recomendado a todos os presentes, que tem figurado na bibliografia durante v,írias aulas e representa uma investigação que poderíamos chamar de tipo modelar, porque é feita por um homem que tem o melhor preparo,
vamos dizer assim, científico. Sir Frederic Bartlett, como os 5rs. sabem, foi
sucessor do Prof. Charles Mayer em Cambridge e tem trabalhado junto a êle
durante mais de 40 anos. Hoje dirige a Psychological Unity que é sem favor
o melhor centro de pesquisa psicoexperimental da Europa. Com uma
base fisiológica formidável, discípulo de Sherrington (que foi prêmio Nobel
de Fisiologia) e ao mesmo tempo treinado também em psicologia do inconsciente por Rivers, homem de grande objetividade, êle formula conclusões que não divergem em absoluto das que estão aqui na pedra, apesar
de que eu as tenho formulado de maneira diferente porque não as tenho copiado exatamente dêle. Outro homem, de outra procedência, que também tem
essas conclusões mais ou menos implícitas no seu livro é Bruner. Bruner publicou em 1956, na editôra Wilkins, Study of Thinking. Nêle faz "um estudo dos estudos", quer dizer, tenta colocar-se num ponto de vista objetivo a respeito das diversas conclusões que têm sido assinaladas por outros
autores, principalmente por Humphrey, que já temos também estudado.
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E outro trabalho que eu acho muito bom e que também atinge a fase de
síntese é êsse de Vinacke, Psychology of Thinking, que pode ser fácilmente adquirido porque é da McGraw RiU, e como os Srs. sabem essa editôra está representada aqui pela Civilização Brasileira, de maneira que êsse
livro é fàcilmente adquirido. De qualquer forma, nesses três livros os Srs. poderão
ver que, apesar de ter orientações diversas, coincidem êles com as conclusões
que nós vamos agora formular.
Evidentemente algumas não seriam aceitas pela Escola de Wurzburg, mas
a Escola de Wurzburg está hoje superada. A Escola de Wurzburg, como todos
os 5rs. sabem brilhou de 1900 a 1940; depois que Bühler foi seu último representante, Wurzburg morreu de morte pacífica, morreu de velhice, vamos
dizer assim, e hoje é citada apenas como um elemento de grande valor para a
crítica da doutrina associacionista do pensamento mas não pode ser citada
como expressiva do critério moderno.
Fora da Escola de vVurzburg. fora talvez de alguns autores psicanalistas
extremos, entre os quais evidentemente nào incluiríamos o Rapaport, que foi
quem mais citamos, todo o resto das Escolas, eu acho, estaria de acôrdo com
essas conclusões. Por isso as coloquei na pedra. A primeira conclusão
t!; óbvia, já quase poderíamos dizer que dispensa qualquer comentário, a de
que o pensamento é um processo, quer dizer, é uma atividade que se desenrola
110 tempo. Nós não podemos conceber um pensamento instantâneo. Nós não
podemos, tampouco, conceber o pensamento como alguma coisa estática, como
uma faculdade. Nós temos que conceber o pensamento - desde o momento que
é uma função da pessoa - como um processo. Então não é um elemento
da psique, é um momento da psicoatividade discursiva, atividade do pensamento.
Ora, se é um processo, é alguma atividade que evolui, que nem sempre
tem as mesmas características e de fato tôdas as investigações de Piaget, tôdas
as investigações dos psicólogos evolutivos, Werner, por exemplo, Krüger etc.,
demonstram isso: que cada um de nós, deixando de lado suas peculiaridades
constitucionais, individuais, deixando de lado os ambientes nos quais vive e os
influxos que recebe dêsses ambientes, tem diversos modos de pensar de acôrdo
com a sua idade, de acôrdo com a sua fase existencial, de acôrdo com o processo de maturação e de desenvolvimento da sua personalidade. Uma criança
que nasce tem já a seu dispor uma série de dispositivos herdados no seu sistema
nervoso que lhe permite a coleta de dados, a coleta dos elementos, vamos dizer
assim, que vão constituir a base ulterior do seu pensamento. A criança nasce
e é capaz de reagir, de reagir adequadamente a uma série de estímulos do
ambiente, porém durante os primeiros dias e nas primeiras semanas de sua
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vida é de se supor que ela não é capaz ainda de estabelecer as relações significativas entre êsses dados de consciência que representam pràpriamente a atividade discursiva. No entanto, já durante o primeiro ano é capaz de ter o que
se chama o pensamento sensàrio-motor. E é à base dêsse pensamento sensório·motor, constituído por reflexos condicionados de primeira ordem, que começam a aparecer já no fim do primeiro ano, os primeiros sinais do pensamento verbal, ou seja, do pensamento baseado no uso de palavras, de signos que não representam outra coisa mais senão o resultado de associar os objetos, associaras impressões sensoriais imediatas com determinadas combinações de sons em virtude de um reflexo condicionado. Então, depois do pensamento sensório-motor,
que é um pensamento que começa no 1.0 ano, e é principalmente de tipo imitativo, vem já a iniciar-se a atividade do pensamento misto, sensório-motor e
verbalizado e começamos a entrar dentro já da fase também do pensamento
chamado mágico) do pensamento egocêntrico de Piaget, que persistirá durante uns anos mais, para depois ir ao pensamento operacional, à formação de
conjuntos e entrar na fase de pensamento discursivo racional com a segunda infância.
Vemos então que existe não sàmente uma evolução senão uma evolução
conhecida, uma evolução perfeitamente objetivada no curso do tempo. Mas
essa evolução é descontínua, exatamente igual ao processo do pensamento.
Nós não pensamos, não podemos pensar de uma maneira permanente.
É próprio de tôdas as atividades do sistema nervoso alternar os períodos de excitação e de inibição e, então, da mesma maneira que a nossa consciência é
intermitente também é o pensamento. Agora a evolução do pensamento) por
sua vez, também é descontínua ou havendo períodos nos quais o indivíduo
se estabiliza nos seus modos, nas suas maneiras, na sua técnica de pensar e
outros nos quais, ao contrário, muda e muda com rapidez.
Portanto, essa primeira conclusão, em relação com o pensamento, ou seja
que o pensamento é descontinuo, é ponto pacífico que todo mundo admite.
Igualmente admite também a segunda: que adota diversas formas no decorrer
da existência e também de acôrdo com a existência mesma adota diversos objetivos. De fato, o processo do pensamento se faz sempre que o indivíduo, por
alguma razão, tem um saldo favorável de energia que não está canalizada pelas
vias automáticas correntes de adaptação, ou seja, quando o indivíduo se desadapta a qualquer situação, seja por motivos externos, porque essa situação lhe
obriga a reagir de uma maneira diversa, pelo fracasso adaptativo automático,
ou seja, por motivos internos. Digamos mais claro: nós temos um pensamento
simplesmente adaptativo que surge com a apresentação de um problema, é o
pensamento que tem estudado muito bem tôda a psicologia dinâmica de tipo
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Claparediano. Claparede foi o que melhor estudou isso, quando êle diz que
tôda a atividade psíquica intelectual se inicia com o que êle chamava "la prise
de conscience" de um problema e, de outro lado, temos um pensamento de
luxo, um pensamento que pode perfeitamente se apresentar ante nós de uma
maneira espontânea, quando não temos nada que fazer, quando não temos
nada que nos preocupe, nada a que satisfazer. É o pensamento que temos, por
exemplo, quando, ao final da jornada, tranqüilamente depois de ouvir as últimas notícias, ou o que seja, nos estendemos no leito e decidimos nos preparar
para dormir e, esperando o sono sem fazer nada, começam a se apresentar então
idéias e começamos a divagar. Evidentemente, nesse momento, o que de acôrdo
com as necessidades vitais nós estaríamos fazendo seria criar uma inibição e,
entretanto, muitas pessoas não podem dormir precisamente por isso, porque em
vez de inibir-se, em vez de acalmar a atividade nervosa, é nesse momento que
surge, talvez com maior riqueza, através de uma série de pensamentos fantásticos
ou não, que o levam a ter essa atividade que não é adaptativa se não
que aparentemente desadaptativa e vai contra, diríamos assim, a necessidade vital do homem. Mas então êsse tipo de pensamento de luxo está simplesmente demonstrando que existe, como estou dizendo, um restante de
energia, um saldo de energia que não tendo sido consumido em atividades motrizes, em atividades de reação, decorre pelas vias cor ti cais e inicia uma atividade secundária que inclusive quase sempre adapta então a forma circular de
circuito reverberante.
Em virtude disso, nós devemos considerar de fato que o pensamento adota
diversas formas, diversos objetivos e que pode perfeitamente ao mesmo tempo
obedecer na sua apresentação a dois tipos de motivações: externas ou adaptativas e internas ou "creativas", mas sempre em tôda a ocasião uma das suas
características é obedecer apenas a dois tipos fundamentais, diríamos assim,
de curso: decorrer pelos sistemas fechados ou decorrer em sistemas abertos.
Tanto no pensamento sensório-motor, como no imitativo, o verbal, ou o gráfico temos dois tipos agora de sistemas de pensamento. O sistema fechado, qual é?
Aquêle no qual o pensamento procura preencher uma lacuna (como dizem os
inglêses "a gaP") que se interpõe entre uma meta, um objetivo, um "goal"
que o indivíduo persegue e a situação atual.
f.sse tipo de pensamento é aquêle que nós temos quando queremos descobrir a solução de qualquer tipo de problema técnico, científico, de uma charada, do que fôr. Aí nós sabemos aonde queremos chegar. Temos a meta, vemos
também o ponto de partida mas não sabemos o caminho: então êsse pensamento que traça o caminho, que traça os degraus que nos permitem atingir o
alvo é um pensamento que se chama fechado, em sistema fechado. É, quase
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diria, o pensamento dominante na nossa vida. Nós pensamos quase sempre em sistemas fechados. Eu tenho que viajar para tal lugar, o que eu
vou fazer para ir a tal lugar? Eu tenho que me preparar para tal coisa,
como eu vou fazer para isso? Eu tenho que reagir contra tal e tal coisa.
Como é que e por que maneira? Estimulados por um problema, pelo que
a Escola de Wurzburg chama "Aufgabe", ou seja um objetivo, nós,
naturalmente, vamos procurando atingi-lo e enfrentando a distância, às
vêzes gradualmente, tendo que parar, indo para trás, mas finalmente atingindo a isso. E.sse é um pensamento fechado. Entretanto, o pensamento
em sistemas abertos é um pensamento que aparentemente poderíamos chamar fantástico, é um pensamento sem freio, sem objetivos diretos, é o pensamento que, na sua forma mais elementar, é o chamado pensamento
autista mas é também o pensamento criador porque é aquêle que não se propõe inicialmente nada, que não responde a nenhuma necessidade vital aparente
e não está pressionado por um problema concreto. É um pensamento portanto
diverso porque não tem, como o pensamento em sistemas fechados, o contrôle
imediato da experiência. O pensamento em sistemas fechados evidentemente
pode proceder fundamentalmente com a técnica dos ensaios e dos erros e vê-se
logo se dá ou não certo, porque sabemos qual é o alvo. Se não serve para resolver êsse alvo então o pensamento está equivocado. Mas o pensamento em
sistemas abertos, o pensamento que é próprio dos inventores, por exemplo, que
é próprio dos artistas, que é próprio de todos os indivíduos que deixam vagar
fundamentalmente a sua imaginação e não perseguem no momento um objetivo determinado, êsse pensamento dificilmente procede por um sistema de ensaios e erros porque não se sabe quando e onde está errando. É precisamente
por isso que êsse pensamento, se de um lado leva a progredir imensamente a
cultura e a humanidade, de outro, também leva à loucura em muitos casos,
e nós vemos isso tipicamente nos inventores. Quando um inventor se apresenta com uma série de papéis sob o braço para reclamar uma patente de invenção, o indivíduo que o recebe sempre fica na dúvida se está perante um maluco ou perante um gênio. Porque, de fato, êle apresenta uma série de papéis
mas como tudo aquilo é feito sem o contrôle objetivo da realidade, porque não
têm sido geralmente produto de uma orientação em sistema fechado, é preciso
esperar a experiência e ver que acontece. Eu, por exemplo, tive, não direi a
oportunidade mas a má sorte, de estar presente em Paris em uma dessas ocasiões
em que se congregou perto da Tôrre Eiffel uma multidão de 20 ou 20 e tantos
mil indivíduos para ver como se ia jogar da segunda plataforma da Tôrre Eiffel
um homem pássaro. Todo o sistema da ciência francesa não foi capaz de saber
de antemão se aquela armadura que o tal homem (aliás, para mais detalhes,
um alfaiate) tinha construído iria funcionar ou não, até que o homem se jogou
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no ar, caiu no chão e se estraçalhou. Então a gente disse: coitado I Era um infeliz! Mas se tivesse voado então seria considerado um quase pré-Gagarin. De maneira que a questão é essa: quando nós pensamos em sistemas abertos só a expe,"iência final é que julga. A mesma coisa acontece com o escritor. O indivíduo escreve, pode ser perfeitamente que ninguém ligue, que mona no anonimato
e depois de 30 ou 40 anos mudam as circunstâncias e aquêle homem é ressuscitado. desempoeirada a sua obra e é considerado o homem mais genial do século. Quer dizer, nem sempre isso é produzido ao acaso, sempre há uma explicação. Mas uma coisa é clara: é que o pensamento em sistemas fechados leva
sempre a possibilidade de saber se conduz ou não ao sucesso. Eu quero pensar
para tal coisa; a realizo, pronto. Mas o pensamento em sistemas abertos dá
sempre lugar a uma interrogação e daí as discussões: teve razão, não teve razão,
pode ser que sim, pode ser que não, vale. não vale etc.

Agora, uma missão da educação e isso é muito importante - é equilibrar
tanto quanto possível em todos nós êsses dois tipos de pensamentos. Porque o indivíduo que pensa apenas em sistemas fechados adota uma atitude puramente
pragmática, atitude adaptativa; êle usa o pensamento para resolver problema
que quer aprender. É preciso que tenha o problema para encetar, ao contrário
daquele que usa o pensamento em sistemas abertos: em certos pontos foge à
, realidade e se lança imaginativamente, fantàsticamente a criar realidades fictícias. Pode ser que com isso êle tenha, evidentemente, a possibilidade de fazer
progredir o seu campo de atividades, mas também pode ser que se perca nas
trevas e termine numa casa de saúde, ou termine confessando-se afastado da
realidade. Em todo caso essa diferença não é apenas atribuível a nenhum
dos pontos de referência que antes se consideravam responsáveis por ela. Porque nós podemos, por exemplo, pensar sem lógica em pensamento fechado e
com lógica em pensamento aberto. Portanto não cabe confundir o sistema
fechado com a lógica e o sistema aberto com a imaginação como antes se
fazia. Antes se considerava que o pensamento que nós chamamos agora em
sistema fechado seria o pensamento lógico, porém nós podemos pensar com
lógica em sistemas abertos; podemos pensar com imaginação em sistemas fechados e podemos utilizar qualquer técnica de pensamento em qualquer dêsses
dois sistemas. Uma quarta conclusão é essa: "o processo discursivo (do pensamento) funciona em diversos níveis de tensão, autognosis e eficiência" ou seja,
qualquer que seja o alvo, qualquer que seja o tipo de pensamento, nós podemos forçá-lo, intensificá-lo, elevá-lo, ou pelo contrário, esvaziá-lo, diminuí-lo
e apagá-lo. Quer dizer, o pensamento tem uma regulagem igual a um
motor. Nós podemos ter então um alto nível tensional ou um baixo nível ten-
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sional. Nós podemos pensar com grande intensidade (isso ocorre quando a gente
diz "penso muito") ou com pouca intensidade (quase não pensei). Mas isto,
é outro ponto. A intensidade não pressupõe a hierarquia. Nós podemos passar,
por exemplo, de um nível de intensidade muito forte do pensamento mágico
a um nível de intensidade menos forte do pensamento lógico, coincidindo então uma diminuição de intensidade com um aumento de qualidade
do pensamento; outras vêzes acontece o reverso: quando nós temos um
pensamento num determinado plano ao qual temos dedicado uma grande intensidade e não nos leva a um resultado satisfatório podemos descer ao plano
inferior e então temos o processo que se chama de ~egressão) que leva à neurose,
à psicose. Tais mudanças nós vemos freqüentemente. Uma pessoa, por exemplo,
recebe um quebra-cabeça e começa a usar o método de ensaios e erros para
resolvê-lo porém é difícil e tanto se zanga porque aquilo não vai, que é
capaz de regredir e então começa a fazer mágica, começa a fazer macumba
para ver se aquilo se abre por milagre. Mas também pode, pelo contrário,
mudar de atitude e dizer: não vou mexer mais, vamos ver agora qual
é a série de dificuldades que penso vencer e vamos estudá-la sistemática e
gradativamente.
Quer dizer, nós podemos, evidentemente, subir ou descer de nível, deixando à parte a intensidade em cada plano de hierarquia do pensamento. E daí
também mudar a eficiência do nosso pensamento. Porque o pensamento é
eficiente quando a técnica e a modalidade dêsse pensamento se adapta melhor
ao tipo de problema, ao tipo de situação perante o qual está tratando de
agir. Tão errado seria utilizar um pensamento de ensaios e erros em uma
situação que exige um pensamento de análise gradativa ou intuitivo como
vice-versa. Por outro lado nenhum dêsses tipos de pensamentos se exclui.
Nenhum dêsses tipos de pensamentos representa alguma coisa inteiramente
diversa. O nosso pensamento habitual está naturalmente sempre integrado por
elementos de cada um dêsses tipos de pensamentos que se sintetiza numa unidade. Qualquer discurso político, qualquer atividade social inclui, se nós a
analisamos, todos êsses tipos de pensamento, o pensamento mágico, o pensamento realista, intuitivo, lógico etc. ligados pela continuidade do processo
mental.
Outra conclusão e essa é fundamental. Essa sim marca a separação
entre a psicologia do pensamento do século passado e o nosso. O pensamento - como atividade pessoal- desborda e ultrapassa a esfera gnóstico-intelectiva. Quer dizer, o pensamento não é apenas um fenômeno que possa ser investigado e incluído dentro das atividades intelectuais. Aquela divisão das
"tividades psíquicas em atividades intelectuais, afetivas, conativas e mo-
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trizes tinha levado a incluir dentro das atividades intelectivas o processo do
pensamento. Quer dizer, dentro das atividades intelectivas se inclui a memória,
a percepção, a imaginação, o pensamento, como alguma coisa completamente
delineável, delimitável das atividades afetivas, sentimentos, emoções, etc. Hoje
já não é mais possível isso. Inclusive naqueles tipos de pensamentos que parecem mais propriamente intelectuais como é o tipo do pensamento especulativo, o pensamento filosófico, por símbolos, por exemplo, na Lógica Matemática. Quando não se tem aparentemente nenhuma vinculação pessoal
com o problema ou com o tipo de atividade que está tratando de envolver o pensamento, êste é preciso ser considerado como um fenômeno, como
uma atividade que se desenrola em todos os planos (plano afetivo e plano motor
também) . É precisamente por isso que o trabalho intelectual, o chamado trabalho intelectual, fatiga, cansa, estafa o indivíduo.
Tem-se visto que a energia que consome o trabalho dos neurônios é mínima. Se de fato se desenvolvesse atividade exclusivamente no seio do sistema
nervoso, sendo como é o cérebro o órgão melhor provido de oxigênio, indiscutivelmente nós poderíamos viver quase constantemente pensando e não nos cansaríamos. E por que nos cansamos de pensar? Porque quando uma pessoa que
está pensando durante algum tempo é examinada sob o ponto de vista fisiológico oferece os sianis típicos de aumento de tensão arterial, de estase periférico,
de mudança de pulso, numa palavra, de fadiga. Por quê? É porque essa atividade discursiva, essa atividade de pensamento se desenrola ao longo da atividade do organismo inteiro. Nisso estão de acôrdo inclusive os partidários da teoria central do pensamento. Apenas êles dizem que essas outras manifestações
são correlatas, não são causas, são concomitantes do pensamento. Mas êste é
um fato: nunca mais poderá hoje considerar-se que nós podemos pensar sem
elementos extra intelectivos, sem elementos emocionais, sem elementos motores.
Agora, grande parte da energia que impulsiona os ciclos do pensamento é proporcionada pela excitação e irradiação de "focos" ou grupos neuronais, que entram em atividade sob o estímulo de necessidades ou carências vitais primárias.
De fato, a psicologia no nosso século tem entronizado um "Constructo"
CJue se chama motivação. Essa motivação é o motor de qualquer ativi.
dade. Sabem muito bem as professôras que o aluno não aprende, e não
pensa, se antes não é motivado. Na Pedagogia clássica a motivação era o mêdo
da punição, era o mêdo da reprovação ou então o desejo de louvor, o desejo
do prêmio. Na Pedagogia moderna é a situação geral que cria uma dificuldade
no indivíduo. Mas, em todo o caso, evidentemente, para poder gerar-se uma
atividade é preciso que exista um motor, ou seja, a motivação. Pois bem,
essa conclusão afinnª que o motor, por assim dizer, que mais impulsionª
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o pensamento é a carência. Essa conclusão é principalmente resultante dos
trabalhos da psicologia da "Gestalt" e sôbre tudo os de Kurt Lewin. Kurt
Lewin é o homem que mais tem demonstrado que a chamada "idéia diretriz",
a chamada "tendência determinante", o chamado "fio da meada" pela psicologia
de Wurzburg, não era outra coisa mais senão a inquietação, a moléstia,
a urgência, como dizem os inglêses, provocadas por uma carência vital determinada. Então se nós temos fome, se nós temos sêde, se nós temos ambição, tudo
isso são carências, são necessidades às quais respondem objetivos, e êsses objetivos
são os que impulsionam então o processo do pensamento.
Sem essas necessidades, evidentemente, não há possibilidade de pensamento. Então muitas vêzes êsses chamados pensamentos de sistemas abertos que,
como estava dizendo, não parecem responder a objetivos diretos, não parecem
responder a pressões de determinado ambiente, respondem entretanto a um
objetivo vital que é a necessidade de se evadir da realidade quando o indivíduo
vive com angústia, quando o indivíduo vive com uma energia que não tem
podido derivar para o exterior. É uma evasão o pensamento em sistemas abertos que mais ou menos vem a representar dentro de certos modos, dentro dessa
atividade, o que representa o jôgo na criança quando está sob uma pressão.
Os Srs. sabem que nenhuma criança tem mais gana de brincar do que quando
sai de uma aula de colégio porque, submetida a essa pressão brutal do ensino
de uma hora ou duas, ela tem uma forte necessidade de se evadir e de consumir
a energia muscular que tinha sido retida e que não podia ser gasta na aula.
Então essa conclusão que é resultante da psicologia dinâmica, da psicologia
gestaltista, da psicologia inclusive analítica, demonstra que o motor do pensamento, o motor. da nossa atividade é sempre uma carência vital primária, ou
uma carência vital que deriva dela (portanto, carência vital secundária) por um
reflexo condicionado está hoje admitida e está de acôrdo, tanto com a escola
pavloviana, reflexológica, como com a escola dinâmica propriamente dita, com
a escola analítica mais pura, ou com a escola gestaltista.
Agora temos uma sétima (7. a) conclusão: O "set", "atitude", "disposi-

ção", "pauta", e "tendência determinante" são a mesma coisa. São palavras entre
as quais naturalmente os puristas poderão achar pequena diferença, mas respondem ao mesmo sentido. E quem diz isso não sou eu; é Murphy. Murphy
no seu livro sôbre psicologia diz muito bem que os psicólogos quando não
definem bem um conceito fazem como todo mundo: criam outros nomes. Mas
o conceito continua aí sempre. Que quer dizer "set", "atitude", "disposição",
"pauta", "tendência determinante"? É simplesmente a postura mental. Quer
dizer é o arcabouço, é o leito de Procusto, é o leito do rio no qual vai
çorrer o çur~o do pensamento. O ril? n;tt\lralmente está em movimento. O
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rio tem as suas peculiaridades, enchentes, correntes, etc., mas corre sempre
num leito e raras vêzes sai dêle. O nosso pensamento também decorre no leito
das suas atitudes, ou seja, todos nós temos o que se chama clichê do pensamento_ E é tanto assim que nós podemos muitas vêzes nos permitir o luxo
de prognosticar ou profetizar assim: pergunte a Fulano sôbre Sicrano e você
vai ver, êle vai dizer isso, isso, isso.
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Nós podemos predizer qual vai ser o testemunho ou disposição do indivíduo porque já conhecemos os seus clichês, os seus discos. Cada um de nós
tem um disco para responder sôbre religião, pintura, filosofia, situação política, etc. ~sses discos estão ligados às nossas atitudes. Atitudes que sob o
ponto de vista, vejam bem, psicológico-intelectual, se confundem com as nossas
crenças, com isso que nós chamamos as nossas ideologias. Representam nossa
posição perante um problema geral. Mas sob o ponto de vista motor são
muito mais do que isso porque determinam a nossa conduta. De maneira
que as atitudes estão não somente determinando o nosso tipo de pensamento
mas também a nossa orientação ativa, a nossa maneira de se comportar na
vida. E quando isso se dissocia, quando o indivíduo pensa de uma maneira e
faz outra então se quebra a síntese psíquica. O indivíduo vai mal; daí essa
frase "você tem que ser coerente com as suas atitudes". Coerente é isso: é
acompanhar o pensamento com a ação. Agora vejam bem como é contraditório o mundo: êle, de acôrdo com a nossa situação, nos obriga a dissociação
de atitudes. Porque nos autoriza a liberdade de "pensamento" (a tomar
a atitude interessante que nós queiramos) mas nos coibe a liberdade de
"ação". Quer dizer você pode pensar o que quiser claro, para isso não precisa
pt:riüissão. Como é que você me pode impedir que eu pense o que quiser?
8ó se tivesse uma maquininha lá que soubesse o que eu estou pensando. Ah!
mas cuidado! Você só pode se comportar de acôrdo com as normas expressas,
,,~não será punido. Em que deriva isso? Numa dissociação intrapsíquica. O
ir.Jivíduo qll::' pensa de uma maneira mas tem que viver de outra, daí a
angústia atual. A angústia atual está aí. É que enorme quantidade de pessoas deslocadas de ambiente tem que continuar pensando, e o fazem de acôrdo
intelectualmente com as suas atitudes já pregressas, mas tem que se comportar
ativamente de acôrdo com determinadas normas atuais. Isso é sumamente
importante porque aí radica uma das exPlicações da tensão angustiosa do mundo atual. A grande angústia do mundo atual está nisso: é que o homem se
vê forçado com a sociedade a ser contraditório consigo mesmo, consigo próprio.
Finalmente, esta é a 8. a conclusão que a maior parte da gente admitiria; nós temos três teorias gerais para explicar o pensamento: a teoria central,
a teoria periférica que é a teoria motriz, extrema). e a teoria mista, que trata
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de interligar as duas. (Essas três teorias são muito bem explicadas no livro
de Bartlett e ainda melhor no de Vinacke) .
Na. teoria clássica o pensamento decorre exclusivamente nos setores cor·
ticais do cérebro, se desenvolve como conseqüência da atividade ou do psiquismo ou das células nervosas mas não precisa para nada do concurso dos
músculos, não precisa para nada dos concursos dos efetores: é um fenômeno
puramente sensitivo ou intelectual. Na teoria periférica é ao contrário. É a
,;ariação do tônus muscular a que determina a realização do pensamento.
É tal como por exemplo Vinacke afirma no seu livro: "as diversas seqüências
de movimentos musculares muito reduzidos (ou seja as microcinésias ou implícitas contrações) produzem impulsos cinéticos que organizados em um sistema nervoso central são postulados como a base do pensamento". Diz êle,
depois: "no momento atual a teoria motriz parece como dando uma explicação mais compreensível de como pode ter lugar o pensamento do que é a teoria
cerebral, ou seja, a teoria central". Naturalmente que a coisa está em discussão.
Nós não podemos dizer que a teoria motriz, periférica, tenha ganho a batalha apesar de que cada vez mais existem indícios de que ela está ganhando.
Não podemos também saber se finalmente será essa teoria extrema ou será
a teoria central mista (a teoria que admite o fato de que pode haver um
pensamento que decorra exclusivamente sob a base de significações sem imagens e que entretanto seja controlado e seja periodicamente reforçado pelas
imagens motrizes correspondentes aos conteúdos. dêsses pensamentos) a que em
definitivo se imporá. Mas o que podemos concluir é que a teoria exclusivamente cerebral - pensamos somente com o cérebro - está em crise. Pensamos
todos nós como todo, até com o dedo do pé, se me permite a frase. Quer dizer:
tudo intervém, dado a unidade funcional do organismo do ser humano, tudo
intervém no processo do pensamento. Agora, evidentemente, há órgãos que
intervêm mais do que outros. É claro, se eu respiro são os pulmões que intervêm fundamentalmente, mas, também, não respiramos apenas com os pulmões.
Para se respirar é preciso também muita coisa mais. Se os músculos não fundonam, como é que vão os pulmões respirar? Se nós temos a traquéia obstruída
como é que vamos respirar? E assim por diante, quer dizer, sempre é uma
atividade unitária ainda que se focaliza em determinado lugar, em determinados órgãos, a parte mais responsável. Exatamente isso acontece com o pensamento. Evidentemente que o pensamento decorre na sua parte fundamental
no cérebro mas não é exclusivamente privativo do cérebro. Agora na situação
anual, não podemos dizer que a psicologia do pensamento tenha os atingido uma fase já satisfatória e que nós tenhamos conseguido compreender - não
explicar mas pelo menos compreender - tudQ o que acontece nesse esfera.
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Evidentemente, não. A Psicologia precisa ainda de muito trabalho e há duas
direções nas quais parece que se estão movimentando os laboratórios que estão investigando êste assunto. De um lado temos laboratórios de grande
valor que estão investigando o assunto sob ponto de vista psicopatológico. De
outro, o assunto está sendo pesquisado dentro do campo da psicologia animal.
E ainda temos também outra direção importante, que é o trabalho em equipe
dos psicólogos, os logicistas, genetistas ou geneticistas e os semânticos, os filólogos, para ver se trabalhando em equipe, como faz Piaget, nós podemos atingir uma compreensão melhor. Íosse livro, por exemplo, de Psicologia Lógica e Comunicação, que tem escrito a equipe de Piaget, um livro pequeno que
já tem sido traduzido para o Português, é uma amostra dessa direção na qual
se movimenta a escola principalmente Franco-Suiça sob a direção de Piaget.
Mas temos a escola Inglêsa, propriamente de Odgen, que tem como representante na França Oleron que está querendo investigar o problema da significação. O problema da significação é importantíssimo. Por que posso atribuir
a significação correta ou não a uma determinada palavra que tem diversas
acepções? O que determina que eu tome uma ou outra acepção da mesma palana? Por que nós, até certo ponto, muitas vêzes dissociamos a significação da
palavra? Isso a todos nós nos acontece. A todos nós acontece querer receber uma
coisa, saber o que nós queremos veicular e, não encontrar a palavra, então (faz
sinal com o dedo) e o auditório diz palavras e nós não, não, não. Então quer dizer
as palavras que pareceriam corresponder para a situação não são satisfatórias
pah êle. Como é que eu estou aí agindo? Eu tenho o significado mas não te11 ho a palavra. Há uma dissociação.
As vêzes eu encontro ou, às vêzes, não encontro a tal palavra e digo por
exemplo "bom, não é bem isso o que eu quero dizer". Quer dizer, nós, às
vêzes, podemos achar-nos em situação tal que nenhum símbolo verbal expressa
aquilo que nós queremos dizer. Agora, isso nada tem a ver com os chavões
típicos dos discursos de homenagem que o indivíduo "não encontra pala\Tas" ... Encontra de sobra. Íosse problema de significação dificilmente pode
ser exclusivamente resolvido pelo psicólogo. É preciso equipe, e é o que está
sendo realizado, tanto pela equipe franco-suíça como pela equipe inglêsa,
que está seguindo a orientação de Odgen, no livro O Significado do Significado. Mas temos outra direção que eu acho muito mais importante e
muito mais interessante: a psicopatologia experimental, que analisa as modificações do tônus muscular concomitante com as variações do humor, e seu
e"!cito ~ôbre os diversos tipos de pensamento. As modificações do tônus motor
eram sempre muito fáceis de ser produzidas, porque a Farmacopéia tinha uma
r-érie de substâncias que podiam modificar êsse tônus: a estricnina, aumen·
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tando; o curare, paralisando etc. Mas as modificações do tônus afetivo, essas,
infelizmente, não tinham as substâncias suficientes para produzi-las experimentalmente e a única base que nós tínhamos era a observação psicopatológica, principalmente nos indivíduos sujeitos às alterações bruscas do humor,
como são os doentes circulares maníacos depressivos, em que nós vemos o mesmo indivíduo da noite para a manhã pensar sôbre o mesmo fenômeno e atingir as conclusões mais opostas. Basta que mude o tônus afetivo e o indivíduo está na fase hipomaníaca, está alegre e qualquer problema êle resolve;
está tudo azul, uma maravilha, tudo é vantagem, tudo vai para o bem, mas
entrou na fase depressiva, no dia seguinte, tudo é uma coisa ruim, nada vai
dar certo, tudo é uma coisa horrorosa e nós vemos o mesmo indivíduo com
o mesmo cérebro perante a mesma situação atingir conclusões as mais opostas.
O dia em que êle estava hipomaníaco considerava que êle era quase o dirigente de Deus. Deus era pouco para êle. 1Ue não se espantava de nada, era
um homem que topava tudo. No dia seguinte, pelo contrário, êle devia ser
pôs to no lixo, êle era ruim, êle era responsável por tudo etc., é tudo isso,
apenas, a base de uma modificação do tônus afetivo. De tal maneira êsse tônus
afetivo envolve uma modificação geral do seu pensamento que durante muito
tempo o indivíduo que tinha uma alteração ia para uma Casa de Saúde, ia
se internar, tanto se estava no estado hipomaníaco como se estava no estado
depressivo. Se estava no estado hipomaníaco era capaz de matar todo mundo
e, se estava no estado depressivo, era capaz de matar-se a êle, de remorsos.
Agora, naturalmente, é difícil estudar nessas condições experimentalmente o
pensamento. Se está num estado hipomaníaco o indivíduo pensa tão depressa
e se movimenta de tal maneira que dificilmente pode ser alvo de uma experimentação.
Mas hoje temos o recurso necessário sob ponto de vista qUlmlco, bioquímico, farmacoterápico, para criar transitOriamente num indivíduo de ciência êsse estc:do. É o que tem feito, por exemplo, Huxley. Nós temos porém
uma série de medicamentos que colocam transitoriamente o indivíduo inteiramente normal em diversos graus de exaltação ou, pelo contrário, de depressão o seu tônus afetivo. Então é sumamente bom utilizar isso como recurso
para, experimentalmente, ver como se modifica o pensamento, o rendimento,
a eficiência etc., perante uma determinada pessoa. Quer dizer: hoje nós temos
uma psicologia experimental do pensamento baseada na modificação psicopatológica dêsse processo. E daí que eu acho que vamos evidentemente poder
obter novos elementos de juízo para poder fazer progredir a nossa matéria,
quer dizer a nossa inquietação em relação a êsse tema.

