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Segundo a voz de quem manda, os 
países do sul do mundo devem acreditar 
na liberdade de comércio (embora não 
exista), em honrar a dívida (embora seja 
desonrosa), em atrair investimentos 
(embora sejam indignos) e em entrar no 
mundo (embora pela porta de serviço). 
Entrar no mundo: o mundo é o mercado. 
O mercado mundial, onde se compram 
países. Nada de novo. A América Latina 
nasceu para obedecê-lo, quando o 
mercado mundial ainda não se chamava 
assim, e aos trancos e barrancos 
continuamos atados ao dever de 
obediência. 

Eduardo Galeano 
 



RESUMO 
 

 

Considerando a ideia de ser humano e existência proposta por Álvaro Vieira Pinto, 
onde o filósofo brasileiro nos oferece uma alternativa concreta à expressão 
existencialista, ser no mundo, localizando historicamente a condição singular de 
mundo onde cada indivíduo se faz, não por uma essência humana dada ao nascer, 
mas sim criada pelo indivíduo no decorrer de sua existência em determinadas 
condições. Este estudo parte da hipótese de que a Psicologia no Brasil tanto pode 
favorecer o processo de conscientização das condições materiais, sociais e 
simbólicas em que decorre a existência, quanto, ao contrário, pode ela mesma 
obstaculizar. Este trabalho se propõe, deste modo, analisar a Psicologia de um país 
subdesenvolvido, tendo como referência a vida e a obra do filósofo citado acima, 
explorando os aspectos e o próprio processo de sua produção intelectual capazes 
de contribuir para uma reflexão entorno da possibilidade de ser ter em Psicologia um 
conhecimento científico e ao mesmo tempo revolucionário, que possa antagonizar e 
superar os processos imperialistas de dependência científica, intelectual e cultural 
presentes na sociedade brasileira, em especial, na academia e na formação teórica-
estrangeira do psicólogo. O consequente debate destas questões espera ajudar a 
promover a construção de uma ciência livre e crítica, capaz de nos desafiar, nas 
diversas áreas de atuação do psicólogo, a ouvir aqueles que não tem voz, a pensar 
aquilo que não é óbvio e a agir criticamente em nossa existência civilizacional na 
singular realidade latino-americana. 
 
Palavras-chave: Conscientização. Dependência. Existência. Psicologia. 

Revolucionária. 

 

 



ABSTRACT 
 

 

Considering the concepts of “human being” and “existence” proposed by Alvaro 
Vieira Pinto, whereby the Brazilian philosopher offers to us a concrete alternative to 
the existentialist expression “being in the world”, historically locating the singular 
condition of world where each individual is made, not by a human essence given at 
birth, but rather created by each individual in the course of their existence under 
certain conditions. This study starts from the hypothesis that Psychology in Brazil can 
both favor the process of awareness of the material, social and symbolic conditions 
in which existence occurs, as well as, on the other hand, can itself hinder. Thus, this 
work intends to analyze the Psychology of an underdeveloped country, taking as 
reference the life and work of the philosopher quoted above, exploring the aspects 
and the very process of its intellectual production, both capable of contributing to a 
reflection around the possibility of having in Psychology, a knowledge as scientific as 
revolutionary which can antagonize and overcome the imperialist processes of 
scientific, intellectual and cultural dependence present in Brazilian society, especially 
in the academic and in the theoretical-foreign formation of the psychologist. The 
consequent debate on these issues hopes to help promote the construction of a free 
and critical science, capable of challenging us in the various areas of action for the 
psychologist, to listen to those who do not have a voice, to think what is not obvious 
and to act critically in our civilizational existence in the singular Latin American reality. 
 
Keywords: Awareness. Dependence. Existence. Psychology. Revolutionary. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho propõe-se a discutir sobre o modo como a psicologia brasileira, 

como ciência e profissão, pode contribuir para o desenvolvimento de uma práxis cujo 

maior desafio está em considerar o contexto sócio-histórico e a sua conjuntura 

econômica, na produção da existência. 

As assimetrias e desigualdades sociais no brasil, ao longo do tempo, 

produzem efeitos diretos na vida concreta dos sujeitos. Diante disso, a formação 

acadêmica é convidada ao desafio de pensar a realidade nacional, assim como a 

própria ciência psicológica produzida no país subdesenvolvido. No entanto, parte 

íntima desse movimento passa por questionar a real capacidade desse saber num 

contexto marcado por um colonialismo intelectual que há anos vem formando a 

“inteligência brasileira” com inúmeras consequências na realidade. Tal desafio se 

mostra sempre atual e necessário, haja vista o contexto de formação acadêmica, 

marcadamente assentado em referenciais estrangeiros, onde é clara a influência de 

certos enunciados, transmitindo ideias universalistas, abstratas e desconectadas da 

nossa história.  

É assim que em meio as notórias contradições do campo psicológico, ciência 

e revolução passam a situar-se em polos opostos. A Psicologia, em perpétuo estado 

de mendicância, reivindica o seu lugar no rol das ciências de forma apolítica. E 

revolução, palavra maldita às elites dominantes, é abandonada, sobretudo por 

quanto afasta a Psicologia de sua eterna busca por cientificidade. Nesse sentido, é 

mister propor num contexto como o nosso, onde o saber é mais do que parece ser, 

pois também expressa a emergência histórica dos países dominantes, pensar a 

Psicologia na sua real e radical capacidade científica e revolucionária. E para tal, os 

teóricos de cunho nacionalista e todo seu arcabouço conceitual, experimentados na 

realidade brasileira, formam em seu conjunto, um corpo científico de conhecimentos 

genuínos, tanto em termos teórico-metodológicos quanto práticos e desse modo, 

são capazes de pensar, junto à Psicologia, o nosso espaço existencial, os 

problemas da realidade brasileira e os processos de conscientização e libertação de 

nosso povo. 

Levando em conta os delicados pontos do tema, no tocante a capacidade de 

a Psicologia estabelecer um marco unificador entre ciência e revolução, em meios 

aos inúmeros referenciais que de fora determinam nossos caminhos científicos, 

parte fundamental desse processo passa ser a utilização teórica de um autor 
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nacional. Assim, a obra do filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto é analisada a partir 

da seguinte questão, a saber: em que medida a sua produção intelectual pode 

contribuir para a construção de um conhecimento em Psicologia que seja científico e 

revolucionário sem serem excludentes e que consiga se impor aos incontáveis 

desafios de fazer desta uma ciência livre, crítica e independente, que fale desde o 

Brasil? Em outras palavras, será ela capaz de traduzir em termos práticos-

conceituais os anseios existenciais num país subdesenvolvido e dependente? 

Poderá contribuir junto aos demais saberes e agentes sociais, criando condições 

concretas que seguem por efeito do saber a constituição de forças sociais e 

individuais livres, conscientes de si e daquilo que torna possível a existência 

material, social e simbólica no país? Poderá contribuir ainda com coesão teórica e 

epistemológica através de um projeto pedagógico que traga para a formação 

universitária caracteres mínimos para o desenvolvimento comum de uma Psicologia 

genuinamente brasileira? 

Transformar a realidade é algo urgente para um país dependente, dominado 

por forças imperialistas e oligárquicas. Criar as condições de transformação 

pressupõe um amplo trabalho de conscientização, processo cujo objetivo passa por 

compreender que a essência humana decorre de condições objetivas e ao passo em 

que se descortinam as desigualdades dessas condições, mais próximos ficamos de 

um enfrentamento e por consequência, mais aptos para uma existência digna e livre 

para criar a si mesmo. A Psicologia no Brasil pode favorecer esse processo, porém 

para tal, ela precisa estar aberta ao que há de mais original em termos de 

conhecimentos produzidos no país, extraídos da e na própria realidade e de nossa 

singular história. Por outro lado, se se mantiver a hegemonia teórica estrangeira 

essa ciência terá muito pouco a oferecer ao país, isto é, oferecer em termos 

políticos, que é por si só uma consideração espinhosa para muitos, mas que sobre a 

questão repousa um mote em pesquisa psicológica fundamental. Também terá 

muito pouco a oferecer ao conhecimento científico e mais grave, pode obstruir as 

possibilidades de libertação do povo. 

Portanto, estudar a capacidade científica e revolucionária da Psicologia a 

partir de um viés nacionalista, objetiva primeiramente explorar as possibilidades 

teóricas de um autor brasileiro nesse campo de saber; segundo, descobrir se esse 

caminho consegue reverter a participação de grande parte da Psicologia na 

perpetuação desse sistema opressor e que obscurece a existência. Nesse sentido, é 
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preciso ter uma visão clara daquilo que precisa ser feito, ter um profundo 

conhecimento da realidade, para a partir dela, extrair as categorias teóricas capazes 

de alterar as condições materiais em que decorre a existência. Esse é um passo 

decisivo na direção da essência humana, ou seja, criar as condições de nossa 

existência pressupõe libertação de cunho econômico, cultural, intelectual e científico. 

A temática que envolve este trabalho, redigido neste momento 

antidemocrático e de avultada ignorância como o que estamos vivendo, intensifica a 

busca por alternativas. Sejam elas de resistência, sejam elas de enfrentamento, a 

relevância deste trabalho passa em primeiro lugar, por resgatar um pensador 

brasileiro de grande capacidade intelectual, identificado com as questões nacionais, 

renomado no exterior, mas há muito esquecido nos círculos acadêmicos deste país. 

Em segundo lugar, é relevante tocar na questão da dominação científica e intelectual 

a qual estamos expostos e submetidos desde a periferia do capital. Dominação essa 

muito bem exemplificada na Psicologia, cuja maioria das abordagens são de origem 

estrangeira, ou quando muito, passam por adaptações no sentido de adequá-las a 

realidade brasileira. Expediente forçoso ou inadequado, principalmente quando se 

ignoram elementos pontualmente constituídos na teoria em função de sua própria 

emergência histórica nos países de origem. Em terceiro, é retomada nestas linhas a 

mesma preocupação de grandes pensadores na Psicologia dos anos 70, como Silvia 

Lane e tantos outros, ou seja, a necessidade de a Psicologia brasileira estabelecer 

seus próprios referenciais teóricos e metodológicos concernentes com a realidade 

sócio-histórica a qual estamos inseridos. E por último, é relevante verificar a 

capacidade de a Psicologia brasileira colaborar, enquanto ciência revolucionária de 

um país submetido a interesses externos, na dinâmica de conscientização das 

maiorias oprimidas e excluídas das condições materiais de suas existências e por 

consequência impedidas de construir com dignidade suas essências humanas. 

Pela proposta apresentada até aqui, a natureza desta pesquisa não poderia 

ser outra, senão exploratória, posto a possibilidade de articulação suscitada entre 

um autor brasileiro do campo da Filosofia e a Psicologia produzida no país. Suas 

fontes são primárias e secundárias, compreendidas em uma revisão bibliográfica 

das obras de Vieira Pinto, a saber, "Por que os ricos não fazem greve?"; "Ciência e 

existência"; "A questão da universidade"; "Consciência e realidade nacional"; estas 

obras foram escolhidas por conterem em seu bojo ideias ácidas e necessárias a 

uma crítica ao modo de fazer psicologia. Artigos e publicações do Conselho Federal 
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de Psicologia relacionadas a formação e ao campo de atuação e especialização 

profissional também são objetos de apreciação, na medida em que os mesmos 

oferecem um panorama atualizado da área no país. Por fim, a obra de Silvia Lane é 

revisada com o intuito de retomar a discussão acerca da necessidade de se produzir 

no país, uma Psicologia brasileira, contextualizada e referenciada em nossa 

realidade sócia histórica. Os resultados deste trabalho são traduzidos em termos 

qualitativos, assim conceitos e ideias compõem o consequente debate em torno de 

uma Psicologia efetivamente brasileira, científica e revolucionária.  

Este trabalho de conclusão de curso expõe seus objetivos através de quatro 

capítulos. Em seu primeiro capítulo, intitulado O que seria um psicólogo 

brasileiro? Pretendo situar não apenas o campo de formação e atuação profissional 

no Brasil, mas pensar em termos teóricos, aquilo que constitui os caracteres de um 

psicólogo brasileiro. Para tal, são analisados aqui, por um viés nacionalista, os 

pontos dissonantes da ciência e profissão, seus problemas e enfrentamentos num 

campo marcado por inúmeras disputas.  

Após situar o campo e o profissional no país, o segundo capítulo denominado 

o que há de universal e singular na ciência psicológica? Coloca outra questão. 

Que é o tema da dominação científica e como ela está inserida na divisão 

internacional do trabalho. Ao mesmo tempo, o capítulo busca desmistificar a ideia de 

conhecimento geral de ciência universal, pontuando as características singulares e 

históricas do modo científico de conhecer e como isso é mascarado na Psicologia 

realizada no país. 

No terceiro capítulo, Álvaro Vieira Pinto: um autor a ser descoberto pela 

Psicologia é possível começar a conhecer este filósofo, isto é, conhecê-lo significa 

penetrar a sua obra e sentir o próprio contexto em que a mesma se deu e assim 

conhecer as bases de suas ideias e dialogar com elas.  Nesse sentido, temos uma 

breve apresentação biográfica do filósofo brasileiro, bem como as etapas 

contextuais que balizaram o desenvolvimento do seu pensamento. 

Parte fundamental deste trabalho é verificar a viabilidade teórica de um autor 

brasileiro no âmbito científico da Psicologia. Portanto, no quarto e último capítulo em 

Contribuições de Álvaro Vieira Pinto às questões da Psicologia são analisadas 

em dois subcapítulos as possibilidades de se formar, a partir de seu pensamento, 

um corpo coeso, genuíno e catalizador, capaz de unificar em bases teóricas 

mínimas, um projeto de formação em Psicologia ancorado na realidade nacional e 
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na capacidade de questionar o seu objeto e a própria ordem dominante que o 

formata constantemente. Este capítulo permite entrar em contato com a sua teoria 

do conhecimento, superando toda abstração metafísica por meio do que chamo de 

ontologia concreta. Nela ele estabelece níveis hierárquicos do conhecimento, níveis 

relacionados ao grau de organização da matéria viva, onde a ciência é o último 

estágio do modo de conhecer. 

A expectativa gestada através destas linhas, não poderia ser outra, senão 

uma alegria contida diante do desafio de se colocar em debate a ausência de um 

projeto unificado de formação em Psicologia no país. A despeito da autonomia das 

instituições na formulação de seus projetos pedagógicos, é preciso minimamente 

situar nas diversas áreas de atuação do psicólogo, a introdução de autores 

nacionais que imprimam certa coesão ou pensamento integrador frente a 

capitulação promovida por uma ciência assentada em autores estrangeiros. Álvaro 

Vieira Pinto, neste trabalho, faz parte deste esforço intelectual de trazer a Psicologia 

para o solo fértil da realidade brasileira. Assim como ele, outros autores brasileiros 

em seus diversos campos de saber podem contribuir na redescoberta de uma 

corrente de pensamento genuíno e que não apenas cabe em Psicologia, mas, 

sobretudo, possibilita sua justa caracterização ao nosso contexto.  Entretanto, segue 

uma única advertência: os autores brasileiros de que faço alusão, não são aqueles 

aos quais teorizaram um país para uma sempre e mesma elite dominante. Os 

autores que merecem a nossa atenção, como não poderia ser diferente, são 

exatamente os excluídos do panteão dos clássicos nacionais. Esses autores críticos 

e nacionalistas sabem muito bem, que a dominação de um povo é facilitada, e muito, 

quando os dominados desconhecem sua própria história, quando nada sabem dos 

condicionantes estruturais que os imobilizam em sua ascensão existencial.  Se a 

Psicologia no Brasil carece de uma liga, a aposta feita aqui segue numa corrente de 

pensamento marginal e revolucionária. 

 



- 11 - 
 

2. O QUE SERIA UM PSICÓLOGO BRASILEIRO? 

A questão-título deste capítulo se apresenta como indispensável ao nosso 

entendimento, posto o problema já suscitado pelo argentino Varsavsky (1976) em 

seu livro “Rumo a uma política cientifica nacional”, por onde o autor tece críticas à 

noção de ciência universal, uma ciência dos países centrais que organiza e julga o 

que é relevante e o que deve ser produzido ou não nos países subdesenvolvidos, 

afim de atender a seus próprios interesses. Este tema será trabalhado a partir do 

segundo capítulo, onde aparecem o problema da dominação científica e a divisão 

internacional do trabalho. Contudo, a ideia de ciência universal, no que tange a 

Psicologia, é uma preocupação da mais alta relevância, haja vista o reduzido 

número de autores brasileiros estudados durante a formação acadêmica de um 

psicólogo. O que sugere a desconfiança em torno da universidade e da própria 

ciência. A quem de fato elas servem? Por isso, conforme diz o ditado “pelos frutos 

se conhece a árvore”, saber o que seria um psicólogo brasileiro pode nos revelar o 

grau de estrangeirização da Psicologia e por consequência verificar, em nossos 

dias, sua real capacidade revolucionária. 

Deste modo, este assunto não poderia ser tratado pela superficialidade, pelo 

jogo das aparências, onde a impressão óbvia poderia se manifestar através de 

requisitos elementares, tais como aqueles que indicariam que o psicólogo brasileiro 

seria aquele cujo nascimento se daria em solo nacional, se graduaria num curso 

qualquer de Psicologia e estando no exercício da profissão ou não, já poderia ser 

identificado como tal. Entretanto, o questionamento transcende o elementar. Desafia 

o hermetismo das correntes psicológicas, ou a resistência em apneia nas águas 

profundas e enigmáticas da mente humana, donde esta, não se cansa de fascinar e 

talvez aí, os seus encantos explicassem o interesse e a procura, cada vez maior, 

pelos cursos de Psicologia no país. Tal especulação, porém, de tão abstrata não 

seria suficiente, restando-nos assim, o concreto da realidade brasileira para indagar 

as razões pelas quais o Brasil possui o maior contingente de psicólogos do mundo, 

314.927, segundo pesquisa e informação do site do Conselho Federal de Psicologia 

(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2018). 

A respeito dos números crescentes e suas razões de sê-lo, justamente no 

país subdesenvolvido onde não é nada trivial o artifício da suspeita, a Psicologia 

pode ser um dos mais refinados espécimes de alienação, posta em nosso meio 

como forma de disseminação do ponto de vista metropolitano. E isto tanto pode 
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ajudar a explicar o contingente atual de psicólogos, assim como corroborar para a 

hipótese que vai de encontro a uma Psicologia que favorece o processo de 

conscientização das massas. 

De qualquer forma, o entendimento acerca do que seria o psicólogo brasileiro 

não é facilitado por essas suspeitas. É bom que se diga, entretanto, que não estou 

em busca de um traço comum de personalidade, por onde pudéssemos destacar os 

psicólogos brasileiros daqueles de outros países. Nem mesmo se trata da posição 

geográfica do nascimento. Trata-se tão simplesmente da possibilidade de 

reconhecer os traços científicos que caracterizariam a prática profissional no Brasil e 

por consequência expressaria um modo de ser de nossa própria ciência psicológica, 

considerando o contexto de país subdesenvolvido, dependente e desigual. O leitor 

iniciado ao tema, neste momento deve estar se perguntando: como é possível falar 

em termos de traço característico em uma ciência repleta de contradições, repleta 

de abordagens tão divergentes umas das outras, com pelos menos doze áreas de 

especialização e atuação profissional? No mínimo isto seria um disparate. 

Pois bem, os supostos problemas internos desta ciência já configuram em si, 

indagações inibidoras e um excelente subterfúgio aos reais problemas que a 

Psicologia do Brasil poderia considerar. Como por exemplo, o tema da desigualdade 

e da dependência econômica em suas ligações intrínsecas com o colonialismo, o 

eurocentrismo, e o imperialismo estadunidenses, além da dominação cultural, 

intelectual e científica aos quais todo país subdesenvolvido está submetido. Taís 

questões implicam um profissional liberado dos especialismos, demandam um 

intelectual crítico, versado em diversas áreas, mas principalmente grande 

conhecedor da cultura popular, ou seja, refratário a um cosmopolitismo débil e 

imitativo. A reflexão crítica nos exige as perguntas: a quem interessa uma ciência 

desinteressada? O grau de alienação e dominação científica já funcionam em 

Psicologia de modo automático? 

Dito isso, o suposto e referido traço científico deve ficar por enquanto em 

suspensão, porém não sem as devidas respostas, o que faremos ao longo do 

capítulo. Agora devemos nos concentrar na imagem da Psicologia construída e 

estabelecida no Brasil nas últimas décadas. Primeiramente, diferente do que se 

imagina e da forma como a Psicologia se apresenta, destaca-se a clara distinção 

dos substantivos: ciência e profissão. Do ponto de vista da profissão a categoria vai 

muito bem, ampliou-se o campo de atuação, há organização sindical, também é 
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possível apontar como fundamental a organização dos conselhos regionais e federal 

de Psicologia que há tempos vem construindo uma identidade profissional ligada a 

defesa dos direitos humanos, as preocupações sociais, aos aspectos políticos da 

profissão e seu estabelecimento junto às instituições públicas. Por outro lado, o 

mesmo não pode ser dito a respeito da ciência, aquela mesma que deveria ancorar 

as práticas da Psicologia no país. Esta, pouco avançou se considerarmos que uma 

ciência pode e deve se emancipar de sua propositura inicial, derivada de seu 

contexto originário. Pinto (1969, P.4), vai dizer que “para o país que precisa libertar-

se política, econômica e culturalmente das peias do atraso e da servidão, a 

apropriação da ciência, a possibilidade de fazê-la não apenas por si, mas para si, é 

condição vital para a superação da etapa da cultura reflexa, vegetativa, emprestada, 

imitativa.”  

 Esta passagem nos ajuda a pensar numa primeira característica para o 

psicólogo brasileiro, assim como para muitos acadêmicos: a de sábio ingênuo. Muito 

culto, porém dependente do pensamento estrangeiro. Ora, não é intenção deste 

trabalho ser desrespeitoso, mas apenas destacar a indispensável preocupação 

sobre a forma pela qual a consciência crítica do trabalhador “psi” que reúne em torno 

de si a alcunha de homem da ciência e do profissional é formatada pelo caldo de 

cultura teórico-estrangeiro. O aluno de graduação e o profissional são versados nos 

clássicos da Psicologia, com seus autores estadunidenses, franceses, alemães, 

russos, mas na esteira destes, já se fazem reféns daquilo que Pasolini (2013 apud 

Pilati 2015) chamou na Itália de “homologação cultural” ou simplesmente de 

“genocídio cultural”. Neste conceito, homologação é o confirmar, ratificar o desejar 

da ideologia dominante de tal modo “que fazia desaparecerem culturas distintas dos 

fluxos centrais do capitalismo”. Para nós da América Latina, onde as marcas do 

colonialismo e do imperialismo se manifestam até os dias atuais nas persistentes 

desigualdade e injustiça social, também de maneira impositiva, conforme dito por 

PORTO-GONÇALVES (2005, p. 3), na apresentação do livro A Colonialidade do 

Saber: Eurocentrismo e Ciências Sociais. Perspectivas Latino-americanas. “Há um 

legado epistemológico do eurocentrismo que nos impede de compreender o mundo 

a partir do próprio mundo em que vivemos e das epistemes que lhe são próprias.” 

Portanto, de forma muito perversa e cruel do ponto de vista da imposição de uma 

cultura, esse legado castrador trabalha no sentido de nos proibir ao livre pensar.  
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É claro que nisto persistem dois aspectos: o primeiro, de campo teórico e 

intelectual, implica uma possibilidade de defesa através do universo da palavra 

escrita. Posto que se tenha de um lado, autores estrangeiros de cunho alienante e 

conservador, mas também se tenha de outro, autores revolucionários e libertadores 

que por consequência, podem ou não, nos fazer olhar para si para entender e 

produzir as letras da nossa própria realidade. No entanto, não impedem a 

participação das formas áudio e visual de dominação ideológica produzida pelos 

países centrais, vide cinema Hollywoodiano e produções Netflix. Entretanto, no 

segundo aspecto, surge um drama da nossa realidade, aparece o campo do 

analfabetismo, seja ele funcional ou não. Ali se recebe e se pode ser dominado com 

pouca ou nenhuma resistência às vias de difusão televisiva disseminadas em todos 

os estabelecimentos comerciais, públicos e privados com uma programação tosca e 

hipnotizante, uma cultura que entorpece a leitura da realidade. Estamos falando 

evidentemente de dois níveis de colonialismo: intelectual e científico e outro mais 

rasteiro, áudio visual e televisiva, feito para todos, sem distinção.  

Poderíamos ainda, postular uma superação pela continuação do ensino 

acadêmico. Mas os cursos de pós-graduação oferecem no sentido das ideias de 

Álvaro Vieira Pinto e Oscar Varsavsky, alguma política científica de cunho nacional? 

Possibilitam o acesso bibliográfico a autores brasileiros e latino-americanos 

comprometidos com as teses revolucionárias que possibilitem superarmos a 

dominação imperialista? Infelizmente não. O que é possível observar na academia, 

são pequenos focos de criticidade, alguns claramente reformistas, outros 

encorajados em políticas públicas, porém frágeis do ponto de vista da superação da 

desigualdade estrutural. E isso, sustentado e orientado por referenciais e trabalhos 

teóricos europeus e/ou estadunidenses como se esses conhecimentos fossem 

universais e portanto, aplicáveis em qualquer lugar ou situação. Por outro lado, a 

superação a que me refiro não trata aqui de qualquer sectarismo ou extremismo 

xenófobo da cultura alheia. Superar segundo o pensamento de Álvaro Vieira Pinto é 

ultrapassar uma etapa imitativa, às vezes vegetativa de ciência. Logo, superar não 

pode significar o desprezo incondicional e irrestrita da alta cultura estrangeira, mas 

sim buscar formas de eliminar o subproduto capitalístico vendido como coisa boa e 

simultaneamente de forma pragmática, adquirir tempo hábil para mergulhar de 

cabeça na cultura nacional. Mas o leitor deve se perguntar: qual a necessidade de 

se conhecer a nossa cultura, as produções nacionais, os autores, enfim? Por uma 
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razão muito simples, a prática profissional e científica é local, ou seja, aqui ou em 

qualquer país da América Latina a realidade exige uma consciência crítica, exige 

mais que uma simples imitação científica ou adaptações teóricas, exige inovação. E 

só é possível originalidade quando a prática científica é emancipada e 

emancipadora, quando ela é produzida para si, sem a neutralidade do “em si”. 

Todavia, se na pós-graduação tivéssemos uma política nacional para o 

desenvolvimento das ciências de um modo geral, encontraríamos aí um obstáculo 

que contradiz aquilo que se costuma ouvir: “em Psicologia a formação é para o resta 

da vida.” Pois bem, em termos de estudos acadêmicos a vida acaba para a maioria 

dos Psicólogos na graduação. Isto quem diz é o DIEESE (2016, p. 14), em pesquisa 

realizada em 2014 “a grande maioria da categoria (90,5%) tem como grau mais 

elevado o ensino superior” e 4,4% possui mestrado e doutorado. Evidentemente que 

esses dados não podem afirmar se os psicólogos continuam ou não estudando por 

conta própria, fora do circuito acadêmico, mas se sim, a probabilidade é que se 

mantenham alinhados às escolhas teóricas que fizeram durante a formação, de 

modo que obras importantes da cultura nacional permaneceriam desconhecidas por 

uma questão de tempo e oportunidade, ou seja, continuariam desconhecendo o 

Brasil, assim como os acadêmicos da pós-graduação com poucas e raras exceções.  

Outro ponto a se destacar e que pode jogar luz sobre quem seja o psicólogo 

brasileiro, situa-se sobre aqueles que de forma geral acessam o ensino superior. 

Dados do IBGE de 2017 para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNAD CONTÍNUA) indicam que 15,7% da população de 25 anos ou mais 

concluíram o ensino superior, destes 9,3% eram de pessoas pretas e pardas e 

22,9% eram de pessoas brancas. Neste universo estudantil, já muito reduzido no 

cenário populacional brasileiro, a tendência também se manifesta na Psicologia. Em 

2014 o percentual de psicólogos era de 16,5% para negros e de 83,5% para não 

negros. E o que esses números dizem? Novamente eles tratam do óbvio, qual seja a 

restrição das parcelas empobrecidas da classe trabalhadora, em sua maioria pardos 

e negros, no acesso à universidade e às posições de prestígio, poder e melhor 

remuneração na sociedade, ou seja, “não existe democracia racial nesse país” como 

denuncia o movimento negro brasileiro. A despeito de ser uma ciência com grande 

capacidade contestadora e crítica, a Psicologia assim como as demais graduações 

no país, são ocupadas pelos filhos e filhas da classe média tradicional e por efeito 

de classe, estes tendem a reproduzir a ideologia dominante nos diversos campos de 
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atuação. Um exemplo dramático encontra-se no âmbito do Direito, onde os cargos 

de poder, há tempos, são ocupados por aqueles do andar de cima e que conservam 

seus privilégios, submersos na própria ideologia, mantendo intacta a estrutura 

societária da qual se constituíram. Acrescento ainda nesse exemplo, que o efeito de 

classe mais visível daquele instrumento de dominação é sectarizar a sociedade via 

enclausuramento da população negra e pobre. 

Neste contexto, é possível apontar para mais uma característica do psicólogo 

brasileiro: a de “inocente útil”. Novamente, reforço a observação feita acima, pois a 

crítica aqui é necessária e é direcionada a uma parcela da Psicologia e de 

psicólogos pouco comprometidos com os processos de conscientização e 

transformação da realidade. Dito isso, não se trata ainda de julgar a intencionalidade 

ou conduta do profissional, mas a pura reprodução de uma consciência 

ideologicamente contaminada, ingênua, afeito quando muito, de um espírito 

reformista e apegado as políticas públicas de caráter neutro. Este psicólogo está em 

geral mais atento aos dissensos internos da ciência que as divisões e tensões da 

sociedade brasileira. O que determina certo olhar e uma prática de ortopedia social, 

que serve pura e simplesmente a reprodução do sistema. E não importa a 

abordagem ou a área de atuação, sua vontade de querer ajudar o leva a uma prática 

cega de dissolução de problemas. E que o impede de questionar a demanda em sua 

necessidade mais radical, qual seja, desnaturalizar aquilo que vem das estruturas 

opressivas da sociedade, grande responsável por um sofrimento individualizado, 

raramente coletivizado e amplamente silenciado na ignorância teórica de temas da 

nossa realidade sócio-histórica e pela própria supressão e ausência em nosso meio 

do tema da revolução. 

Sendo fiel à proposta do capítulo, o de buscar as características do psicólogo 

brasileiro através do contexto de formação científica e de atuação profissional, é 

muito relevante ao nosso entendimento pensar a sua inserção ao mercado de 

trabalho. De acordo com o DIEESE (2016), a maioria dos psicólogos 42,0% atua na 

condição de “conta própria”. Este dado sugere algumas interpretações, pois se por 

um lado há um esforço por parte dos representantes da categoria de inserir a 

profissão ao serviço público (assistência social, serviço de saúde, etc.) e nisto se 

tem uma preocupação autêntica e legítima de atender as demandas da maioria da 

população brasileira. Este esforço ainda não obteve amplo engajamento nos mais de 

16.000 psicólogos formados anualmente, a despeito do grande entusiasmo em 
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diversificar a oferta. Para aprofundarmos neste quesito socioeconômico, podemos 

comparar quatro variáveis dos psicólogos brasileiros de acordo com a pesquisa do 

DIEESE: rendimento por área de atuação, psicólogos por região do Brasil, 

rendimento por região de moradia e posse de bens e acesso a serviços. Em termos 

de rendimento, a média é mais favorável ao psicólogo na condição de profissional 

liberal, estes recebem algo em torno de R$ 3.772,00 enquanto o funcionário público 

estatutário atua com salário médio de R$ 3.246,00. Esta diferença na remuneração é 

pequena pode ou não justificar ou explicar o contingente autônomo de psicólogos. 

Por outro lado, quando queremos saber onde estão estes profissionais iremos 

encontrá-los concentrados em 61,8% na região sudeste do país, seguido de 18,0% 

na região Sul e 11,2% na região nordeste. Esses dados quando comparados com os 

rendimentos por região de moradia, nota-se que justamente nas regiões mais 

desenvolvidas, Sul e Sudeste respectivamente, vão apresentar os melhores 

rendimentos: Sul (R$ 3.774) e Sudeste (R$ 3.497). O que justifica ainda o acesso a 

bens e serviços: 97,5% dos psicólogos possuem microcomputador, 96,5% os possui 

com acesso a internet no domicílio. Além de ser elevado, 90% a proporção de 

psicólogos que possuem carro ou moto. O acesso a TV por assinatura também é 

comum entre os psicólogos, 75,9 % afirmam possuir. (DIEESE 2016) 

Todos estes dados descrevem um quadro pouco elucidativo a respeito das 

hipóteses levantadas aqui, porém, sugerem outra característica geral para o 

profissional em Psicologia, a saber, o de elitista aspirante. Esta expressão pretende 

designar apenas e tão somente certas relações constituídas e arraigadas num 

âmbito ainda restrito às maiorias populares. Nesta ambiência os indivíduos 

preenchem o seguinte perfil: possui Terceiro Grau completo, renda aproximada de 

R$ 4.000,00 mensais, ocupação/status social médio/alto como, por exemplo, 

advogados, engenheiros, arquitetos, etc. além do acesso a bens e serviços. Estes 

se encaixam, segundo discussão em Neri (2008 apud Salata e Scalon 2015), no 

perfil classe média tradicional ou a atual classificação de camada “AB”, ou seja, 

estão acima do que hoje é a classificação de classe média, entendida pelo sentido 

estatístico do termo, como sendo esta a classe do proletariado brasileiro. Ao mesmo 

tempo, num país subdesenvolvido e com uma brutal concentração de renda, os 

psicólogos em termos financeiros, estão eminentemente distantes da elite 

econômica, mas perigosamente perto, quando não, dentro do “esquema” ou 

dispositivo geral de domínio de classe. O perfil deste profissional, portanto, se liga 
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com grande facilidade às exigências do típico indivíduo empreendedor. Estando 

assim, perfeitamente inserido e acomodado na estrutura social vigente. 

Em temos de atuação, o reflexo incide na preferência pelo campo da clínica, 

locus profissional ainda hegemônico em Psicologia. O profissional ainda pode se ver 

em novas modalidades profissionais ou ocupando nichos de mercado, como por 

exemplo, aqueles em que se alinham a figura do psicólogo e seus conhecimentos 

teóricos às práticas e técnicas de coach, além de palestras motivacionais e 

consultorias que investem grandes esforços num marketing pessoal com vistas ao 

melhor estabelecimento ou encaixe na atual sociedade de mercado, sem ver como 

problemática a sua participação nos modos de aferição do status quo social através 

da capacidade de compra e venda que os indivíduos possuem ou não no interior do 

capitalismo dependente. 

Diante de um país tão desigual, torna-se dispensável dizer que uma parcela 

de psicólogos não se enquadram neste perfil socioeconômico, o que não significa 

que não estejam expostos aos processos de dominação ideológica, que atravessam 

a ciência psicológica, os profissionais, os alunos e aqueles que ainda vão manifestar 

o interesse em cursá-la. Neste sentido, a verificação da capacidade transformadora 

desta ciência, encontra-se até aqui interditada, posto a visível tendência elitista em 

que nela encontra refúgio. É preciso, no entanto, pontuar que nenhuma escolha 

profissional, capacidade de consumo, acesso a bens e serviços, prestígio e/ou 

reconhecimento social e rendimentos implicam e configuram um mal em si mesmos. 

O crescimento e o desenvolvimento dos indivíduos são positivos e certamente é 

bem visto, pois colabora para o todo, principalmente quando entendemos que este 

todo, já superou as desigualdades, o atraso, os preconceitos, toda exploração das 

classes dirigentes e a dependência dos países dominantes e imperialistas. Neste 

pretenso ambiente, menos inóspito a cultura nacional, as práticas atuais dos 

profissionais em Psicologia não implicariam em mais alienação, não escamoteariam 

à consciência o lugar que este ou aquele ocupa na sociedade, também não 

subverteriam a conceitos binários e dicotômicos a relação de real dialética entre 

indivíduo e sociedade, ora isolando o indivíduo psicologizando o seu sofrimento, ora 

os protegendo do “terror” do meio.  

Muitos ainda argumentariam a favor do indivíduo, da persona do 

empreendedor, como estando nela o germe da mudança e do desenvolvimento do 

país, num movimento que viria de dentro para fora, justificando, portanto, o 
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investimento psicológico no indivíduo em detrimento do social. Este tipo de 

raciocínio é ingênuo e personalista, senão, mais uma peça da engrenagem da 

dominação de classe. Pois, primeiro, cria-se oposição onde há relação; segundo, 

encobrem-se as estruturas sociais responsáveis pelas condições materiais da 

existência; terceiro, subverte a compreensão de essência humana como algo dado, 

porquanto na verdade, esta essência é criada pelo homem ao longo de sua 

existência, conforme a realidade, que no país subdesenvolvido está em constante 

tensão e luta. 

Cabe destacar ainda, que para reforçar a característica investigada acima - 

elitista aspirante–que tal como se apresenta, trata-se de um elemento ideológico das 

classes dominantes, por onde a dominação atua através de tentáculos alienantes 

sobre o conjunto dos psicólogos brasileiros, ainda pouco ligados aos focos de 

resistência política no seio da Psicologia. Sua interpretação sugere em especial, o 

destaque de dois aspectos, a saber, o privado: instância preferencial de atuação 

profissional a partir do qual as atenções estão no indivíduo; e o pessoal: espaço em 

que se opera em ordem de prioridade através do “eu” em detrimento do “outro”. É 

possível verificar nestes dois aspectos um elemento comum que acompanha a 

característica do psicólogo brasileiro até aqui: o sábio ingênuo, o inocente útil e o 

elitista aspirante, qual seja, a tradição metafísica. Tal pensamento ilusório se dispõe 

como veremos mais adiante, numa opção que antecede até mesmo a escolha pelo 

curso de Psicologia. E que estabelece no seio da sociedade, falsos problemas, 

ocultando a realidade do país às consciências dos brasileiros, com o intuito de 

manter a ordem constituída, através dos esquemas intelectuais de dominação, 

vetando a ascensão coletiva em favor do mérito individualista. Diante disso, a 

compreensão acerca da consciência oferece aos psicólogos e seus clientes um 

suposto mundo interior, um universo distante, segundo Pinto (1969, p. 18) “da 

objetividade absoluta, da existência concreta do mundo em evolução permanente, 

da vida, como dinamismo em expansão e complexidade”. Concepções metafísicas 

em Psicologia obscurecem a realidade, deslocam a condição fundamental de 

investigação do profissional, cuja historicidade e o fato social encontram-se 

inexoravelmente no horizonte de uma atuação crítica. Não se trata, portanto, de 

estar dentro ou fora, trata-se antes de uma dialética, onde VIEIRA PINTO (1969) nos 

diz que: 
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A formação da consciência em sua contradição com o mundo não 
conduz ao estabelecimento de uma entidade subjetiva solitária, 
incomunicada com as demais, porém se faz exatamente pela 
representação individual em conjunto com as outras e em função de 
finalidades de ação própria fundamentalmente, não do indivíduo 
particular, mas do grupo. (VIEIRA PINTO, 1969, p.18). 

 

O diagnóstico acerca do que seria um psicólogo brasileiro não pode ter uma 

resposta simples, objetiva ou mesmo definitiva. A classe de profissionais “psi” é 

demasiado variado, com posições e ponto de vistas outros, que impossibilitam em 

alguns casos, o consenso acerca de temas candentes de nossa sociedade. Exemplo 

disso, sem entrar no mérito das questões, é o tema do que se chamou de “cura gay” 

e da “ideologia de gênero”, assuntos cercados de opiniões polêmicas e divergentes 

de alguns profissionais, incluindo nelas, posições reacionárias que se misturam aos 

dos seguimentos religiosos. Contrariando, desse modo, a voz oficial da Psicologia 

por meio de seu conselho, onde diz que “as categorias profissionais, 

constitucionalmente, devem se orientar pela régua do estado laico” (CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2018) e que “O Conselho Federal de Psicologia 

coaduna com a construção de estratégias que visem suprimir as desigualdades 

vivenciadas pelas mulheres e pessoas trans em  seu cotidiano, que violam seus 

direitos fundamentais, inclusive o direito à vida.”(CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA, 2018). Entretanto, considerando o atual contexto de reacionarismo, 

onde grupos organizados ou não, pedem, dentre outras coisas, intervenção militar, 

também a Psicologia se vê tendo que enfrentar o “fogo amigo”, ou seja, grupos de 

psicólogos exalando o futum das estruturas mais repressivas da sociedade, 

judicializando a profissão assim como a vida de um modo geral, prática corrente 

nestes malogrados dias de avultados ataques aos direitos humanos e à suposta 

democracia em que vivemos. Entretanto, não parece haver qualquer blindagem 

científica que impeçam ataques dessa natureza ou liminares como a do juiz federal 

de Brasília onde se permitia a prática de terapias de reversão sexual, alegando 

justamente a garantia da liberdade científica. E aí chegamos a outro ponto de 

dissenso. A Psicologia em termos teóricos é uma “Babel” de escolas e correntes, 

omitirei por agora as considerações entorno deste tema, o que faremos mais 

adiante, exceto para destacar que essa profusão de abordagens em Psicologia pode 

dar margens a interpretações que invadam o espectro moral conservador e, 

portanto, amparado exclusivamente por pressupostos metafísicos, do que aquilo que 
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a realidade objetiva demanda. E a consequência mais nefasta desse movimento é o 

fechamento do profissional para uma prática científica desafiadora e consonante 

com a aquisição de conhecimentos que se constituam, de acordo com Pinto (1969, 

p. 18), “não da subjetividade humana, que, como tal, já é secundário do processo de 

realidade, mas da objetividade absoluta”. Esse posicionamento não é um veto ou 

interdição à prática científica da Psicologia, mas é precisamente, como veremos 

adiante, uma função científica e profissional em que o psicólogo efetivamente lidará 

com as consequências singulares da dialética, natural-biológico / social-ambiental, 

realidade esta, flexível a conscientização donde o homem cria a si mesmo no tempo. 

Tudo isso, pressupõe um atravessamento político chancelado pela linguagem e, 

portanto, a produção e a disputa no campo da cultura. Os refluxos que estamos 

acompanhando na sociedade de um modo geral atingiriam inexoravelmente a 

Psicologia, exatamente por suas fragilidades, por seu descompasso com a cultura 

popular, ou seja, em termos teóricos e científicos a Psicologia ainda mantém fortes 

relações com a metrópole, e por consequência, parte dessa cultura alienada é 

absorvida pelo estudantado, num ambiente universitário com raras exceções, 

fechado em si mesmo. Álvaro Vieira Pinto, analisando a forma pela qual a 

universidade se implantou no país, entende a impossibilidade de tratá-la como se 

fosse a mesma instituição dos países metropolitanos. Sendo por isso, imitada, 

desejada por aqueles que sentem como se compartilhassem de um saber universal. 

Logo, em função de seu processo fundacional, Pinto (1994, p. 19) a define da 

seguinte maneira: “a universidade é uma peça do dispositivo geral de domínio pelo 

qual a classe dominante exerce o controle social, particularmente no terreno 

ideológico, sobre a totalidade do país.” No país subdesenvolvido a história dessa 

instituição não poderia ser outra, entretanto, dos anos 60 aos nossos dias, o número 

de professores progressistas aumentou, novas lutas estão sendo travadas, porém, a 

universidade ainda não é vinculada à classe trabalhadora e por isso está impedida 

de produzir a autêntica cultura, aquela que pertence às camadas populares. 

Segundo Pinto (1994, p. 35), a universidade e mais especificamente a Psicologia, 

objeto de nosso estudo, “é levada a considerar como “cultura” o que é apenas saber 

especulativo ou prático, mas sempre de origem metropolitana e interpretado 

segundo o pensamento pedagógico que convém às elites econômicas dominantes. 

A impossibilidade de se definir o que seria um psicólogo brasileiro não nos impede 

de reconhecer os traços característicos que atravessam a prática profissional no 
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Brasil. Portanto, além das características já apontadas, em Psicologia, algumas 

questões internas parecem resolvidas, como é o caso das suas variadas correntes e 

escolas de pensamento. É interessante perceber ainda que as práticas profissionais 

são o reflexo de uma Psicologia que não está ligada a nenhum método em 

específico, reconhecido pela classe de psicólogos como elemento unificador e isso 

também vale para o seu objeto. Contudo, os antagonismos expressos pela 

Psicologia e as suas intermináveis discussões, podem ser interpretados como sendo 

fundamentalmente secundária, quando não, pura distração ociosa, alienada, sem 

finalidades imperiosas para com o conjunto da população brasileira. Desses 

dissensos internos, se reconhece um traço típico na prática de muitos profissionais: 

de um lado muitos psicólogos se despem de maneira crítica e descaracterizam-se 

de qualquer elemento científico, e de outro, temos o oposto, ou seja, a afirmação da 

prática científica neutra, isenta de valores ideológicos e de alto rigor metodológico. 

Porém, ambos os profissionais, adeptos ou críticos das ciências, se mantêm 

atrelados, uns aos modismos acadêmicos e intelectuais e outros, aos constructos 

técnicos elaborados a partir da cultura estrangeira. Num país dominado, alienado e 

escravagista como o nosso, nenhuma das duas posturas nos interessa enquanto 

nação que pretende superar as mazelas da desigualdade, do atraso e combater os 

privilégios de uma elite burra e egoísta. Esse traço por sua vez, parece-nos o mais 

relevante e agudo no que tange àquilo que mencionamos no início, um país com as 

características do Brasil não pode abrir mão de uma política cientifica nacional. E 

não importa a área do conhecimento, o rigor científico pode se afirmar, assim como 

o comprometimento ideológico com as maiorias populares. E nesse sentido, para 

nossa ciência e os profissionais ligados a ela, é importante que se considere a 

investigação e produção de conhecimento sim, mas que seja o próprio povo, para o 

povo e com o povo deste país. E para isso acontecer, para que possamos responder 

num futuro breve, sobre o que seria um psicólogo brasileiro é preciso que as portas 

da universidade estejam escancaradas para a nossa gente. Formando aqueles e 

aquelas que poderão ser reconhecidos e definidos como psicólogos brasileiros. Isso 

significa eliminar os mecanismos de seleção - Vestibular ou ENEM - pois esses 

processos expulsam a população do processo civilizatório. E na maioria absoluta 

dos casos, muitos alunos que não estudam, não o fazem simplesmente porque 

desconhecem que deveriam ser alunos, e isso em todas as etapas do ensino, não 

apenas neste em que designamos como superior. 
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3. O QUE HÁ DE UNIVERSAL E SINGULAR NA CIÊNCIA PSICOLÓGICA? 

Sem pretensões de enrolar, a resposta para esta questão é curta e direta: 

tudo. E se liga assim ao tema da psicóloga brasileira Silvia Lane, onde defende a 

necessidade de se rever a epistemologia e a metodologia da Psicologia, para que a 

mesma se torne uma disciplina científica, crítica e compromissada com a 

transformação da realidade. Através da questão-título deste capítulo surgem dois 

aspectos decisivos à capacidade revolucionária desse saber: o primeiro, envolve a 

interdição dessa disciplina, me refiro a Psicologia tradicional, em apreender a 

concretude dos fenômenos humanos que se dispõe estudar. Este limite está posto 

justamente por uma incompreensão ou desprezo pela relação dialética existente 

entre universal e singular. O segundo aspecto envolve não apenas esta 

incompreensão, mas uma submissão que se situa exatamente na dimensão político-

ideológico desta forma de compreender os fenômenos, que em sua expressão 

macro, pois, deturpado, impõe aquilo que é um saber localizado geopoliticamente 

como um saber universal, atemporal e por isso pernicioso ao desenvolvimento 

científico e teórico dos países que se encontram do lado de fora da interpretação 

eurocêntrica do mundo. Este caminho científico tem como consequência uma frágil 

apreensão da nossa realidade até mesmo uma negação cultural e uma produção de 

conhecimentos em favor da dominação colonial e imperial.  

Diante do paradigma da modernidade aceitamos e participamos daquilo que 

eles julgam como relevante para o avanço da ciência. A ideia de que eles detêm os 

conhecimentos universalmente válidos, verdadeiros e absolutos, determinam por 

sua posição, dada a narrativa eurocêntrica da história, estabelecer tais e quais 

conhecimentos produzidos fora da metrópole serão conhecimentos locais e, 

portanto, efêmeros e sem valor transcendente, e quais serão os conhecimentos, 

ditos “universais”, que poderão ser destinados à composição do poderio do 

desenvolvimento dos países centrais. Isso afirma o que o alemão André Gunder 

Frank, cientista social com uma vida de produção intelectual na América Latina, 

concebeu a respeito dos países chamados subdesenvolvidos. Dizia Frank nas 

palavras do professor Gilberto Vasconcelos que “o subdesenvolvido desenvolve o 

desenvolvido”. Tal posição, intransponível para muitos acadêmicos brasileiros, 

marca definitivamente a linha que os separa dos intelectuais com algum sangue nas 

veias, ou seja, aqui mesmo se coloca o ponto de encontro, o eixo que orienta a 

postura rebelde de qualquer que seja a ciência latino-americana, frente as ciências 
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que se propõem neutras e que acreditam que estejam contribuindo para o avanço da 

ciência aclamada como universal. Refletir o desvelamento da dupla universal-

singular, pretende colaborar para um debate sobre como este par consegue 

relacionar componentes epistemológicos, metodológicos, políticos e ideológicos na 

concepção e construção das ciências dos países subdesenvolvidos e em especial 

da Psicologia, oferecendo, como já foi dito, conhecimentos e mão de obra intelectual 

para os grandes centros científicos, além de manter a rebeldia de nossas ciências 

sob controle através da subserviência do saber dominante e dos equívocos que esta 

tradição eurocêntrica do pensamento nos induz. 

Para situar a discussão, primeiramente devemos entender que os conceitos 

de singularidade e universalidade não são novos em Psicologia e tão pouco os são 

para a história do pensamento. Estes conceitos desfrutam, portanto, de grande 

tradição ao mesmo tempo em que são apropriados por vários autores em diversas 

áreas do conhecimento, recebendo ainda profusas influências das correntes 

filosóficas tradicionais e contemporâneas. Não se pretende, entretanto, resgatar ou 

revisar aqui todas as nuances históricas destes conceitos, pois como se percebe, tal 

digressão em nada colaboraria aos objetivos deste trabalho. Iremos destacar apenas 

os pontos relevantes, mais representativos, aqueles que privilegiam a relação 

dialética em detrimento aos dicotômicos destes conceitos, relacionando-os com as 

dificuldades que a Psicologia enfrenta para produzir conhecimentos rigorosos e 

confiáveis acerca do fenômeno empírico do comportamento humano. De onde a 

atual visão de ciência indica que a reprodutibilidade e a cumulatividade sejam 

fatores fundamentais, ligados às melhores práticas científicas.  

Destaca-se, desse modo, aquilo que se chama de “crise da replicação” onde 

em trabalho publicado pela revista Science se avaliou cem pesquisas replicadas em 

Psicologia, demostrando segundo aponta MASSOLA et al. (2016, P. 380, apud 

ALVES, 2015) que “61% dos estudos científicos são frágeis”. Isto, como se imagina, 

acendeu o sinal vermelho e disparou imediatamente a rivalidade. De um lado estão 

aqueles que não enxergam e até mesmo vetam a Psicologia como uma ciência 

empírica, de outro se colocam aqueles que defendem o valor da pesquisa empírica 

nesta área de conhecimentos, dizendo inclusive que tais problemas se devem aos 

erros procedimentais e metodológicos adotados por estes estudos. De comum, tanto 

as pesquisas de validação, quanto os grupos divergentes, todos se orientam pelo 
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entendimento hegemônico do que seja a ciência, assim como os métodos e os 

modos de interpretação dos objetos estudados. 

Pensadores ligados a tradição marxista, entretanto, a respeito de sua 

interpretação da realidade fenomenal, nos sugerem novos elementos que por 

consequência esclarecem os equívocos que levam os dois lados a rivalizarem sobre 

a crise. Antecipando a conclusão, conforme examinaremos a seguir, a “crise da 

replicação” é um falso problema para a Psicologia, posto que a linha interpretativa 

hegemônica da ciência, conforme alerta PASQUALINI & MARTINS (2015), confunde 

o concreto com o empírico. Tal confusão, como veremos mais adiante, também 

corrobora para a organização geopolítica dos saberes, de tal forma que questionar a 

viabilidade empírica de qualquer ciência se confunde com o questionamento das 

estruturas de poder. Em outras palavras e já anunciando a tese central deste 

capítulo é possível afirmar que a forma pela qual se compreende o fenômeno 

estudado, justifica e/ou legitima a ordenação das estruturas de dominação do 

mundo.  

O leitor atento que é percebeu que foram citados, de forma rasteira, os 

problemas que envolvem a apreensão dos fenômenos, bem como as consequências 

geopolíticas que afirmam um conhecimento científico universal apartado da 

singularidade. Mas para avançarmos e aprofundarmos nestes problemas é preciso 

antes esclarecer as diferenças entre concreto e empírico, além de definir o que são 

universal e singular, assim como entender a relação que os conceitos mantêm na 

produção de um conhecimento real e sua possibilidade de transformação. 

Comecemos desse modo com aquilo que denominamos singular ou simplesmente 

singularidade. Trata-se, portanto, de um encontro único com a realidade empírica e 

por isso, uma manifestação irrepetível, irreversível, única e particular do ponto de 

vista da experiência sensível e imediata do fenômeno. Conforme nos diz LUKÁCS 

(1967, p. 203 apud PASQUALINI E MARTINS, 2015, p. 364) “É óbvio que em 

nossas relações diretas com a realidade tropeçaremos com a singularidade”. “Tudo 

o que nos oferece o mundo externo como certeza sensível é imediatamente e 

sempre algo singular, ou uma conexão única de singularidades; é sempre isto 

singular, um aqui e agora singular”.  

Como fica claro, o conhecimento tem um marco zero, ou seja, um ponto de 

partida empírico que se manifesta pelo ineditismo imediato da experiência. Isto 

confunde o pesquisador ingênuo, pois no ato empírico do conhecer, certos 
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elementos da experiência aparecem como dados, logo o entendimento tradicional os 

trata como se estivessem ali desde sempre, como se fossem essenciais. Isto se dá 

porque a singularidade se expressa na exterioridade, ou seja, no plano da 

aparência, mas na medida que se mostra também se oculta ao conhecer, por sua 

vez, o pesquisador crítico se coloca na possibilidade de conhecer de fato a essência. 

Mas como fazer para ir além da aparência, considerando que a essência não é 

anterior ou não está dada e nem é um fim em si mesmo? Antes, conforme aponta o 

professor José Paulo Netto no livro “Introdução ao Estudo do Método de Marx” a 

essência não se permite confundir com nenhum conceito abstrato/transcendente, ela 

corresponde “a estrutura e a dinâmica do objeto” de estudo, já a aparência precisa 

ser negada, porém, sem que com isso este nível de conhecimento seja desprezado. 

É neste ponto, portanto que se separam os adeptos da lógica formal que alimenta a 

ciência tradicional e os que seguem adiante numa postura crítica e dialética, 

superando a aparência do fenômeno para abstrair do objeto as determinações que 

lhe confere existência concreta. Mais adiante retomaremos a este ponto.  

Pois bem, se na singularidade falamos de uma experiência imediata e única, 

na universalidade falamos de uma experiência mediada onde é possível capturar as 

leis gerais que determinam o fenômeno. O universal, portanto, se define por leis 

gerais, mas não se confunde com elementos comuns que possam haver em 

diferentes fenômenos da realidade. O universal é uma totalidade de relações, de 

determinações e contradições. O leitor deve, no entanto, ficar atento para uma 

distinção fundamental, o universal a qual nos referimos mantém, segundo 

interpretação Marxiana, relação dialética com a diversidade de fenômenos 

singulares que é a expressão da existência, ou seja, um ser determinado. Todavia 

outras correntes de pensamento cuja tradição se orientam por uma lógica abstrata, 

vão suprimir os caracteres singulares e portanto vetar a relação dialética em favor da 

lógica formal para assim constituir o geral, ou seja um universal abstrato sem 

existência ou concretude. Por isso, neste último teremos um conhecimento 

construído e postulado por um caráter absoluto, eterno e imutável, enquanto o 

primeiro se caracteriza pela historicidade que por consequência tem a mudança e a 

transitoriedade como marca indelével para o conhecimento do homem. Podemos 

dizer que “só a mudança é permanente” assim como canta em seus versos o cantor 

e compositor Humberto Gessinger, ou seja, uma lei geral que implica movimento, 

uma universalidade determinante que se manifesta na diversidade, nas várias 
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formas singulares do fenômeno. Chamo a atenção ainda para duas questões: a 

primeira se refere a crise da replicação que apontamos acima, ora a Psicologia 

enquanto insistir em tratar o seu objeto pela exterioridade, omitindo o sujeito 

inexoravelmente implicado à cena investigativa vai continuar se surpreendendo com 

a sua inabilidade científica e usando a imaturidade desta ciência como desculpa. A 

segunda se refere a abordagem de base marxista, o leitor sabe que este conteúdo 

teórico é tão europeu quanto as demais influências que atravessam o conhecimento 

dos países periféricos, entretanto, Marx e toda sua obra não deixam dúvidas do 

caráter contra hegemônico e antissistêmico que seu indissociável método-teoria 

possuem para compreensão da realidade, sobretudo no que se refere a ruptura e a 

transformação da mesma. Tal potencial, como já advertido neste trabalho, não nos 

fecha em copas para o conhecimento estrangeiro, mas nos oferece a possibilidade 

de sermos livres e não submissos a estes saberes. E ademais o calibre de um 

referencial crítico como o de Marx já nos deu um excelente expediente teórico 

nacional cuja oportunidade havia gestado obras originais e de peso para a tradição 

de pensamento latino americana, onde o valor se revelou pelo grau de repulsa que 

tais trabalhos tiveram na hegemonia do pensamento nacional conservador. 

Fechando estes parênteses, é preciso dizer que não há conhecimentos 

universais que prescindam do singular, da apreensão e contato sensível e imediato 

da realidade fenomênica. Seu contrário também é verdadeiro, logo essas dimensões 

estão, conforme afirma o método materialista dialético, em intrínseca relação. O que 

coloca o cientista e a ciência crítica num plano completamente oposto e divergente 

do modo de produção de conhecimento tradicional, haja vista a necessidade desta 

de separar, isolar e/ou confundir tais dimensões. Ao fazê-lo, pois, a ciência universal 

eurocêntrica, comete um equívoco, conforme esclarece KOSIK (1976 apud 

PASQUALINI & MARTINS 2015) e trata o “concreto como sinônimo de empírico”. 

Este último, como já destacado, faz parte da experiência sensível, singular, porém 

se este estiver desconectado de sua unidade universal, o saber de fato real e 

concreto jamais poderá ser apreendido. Para se alcançar este conhecimento, 

portanto,  a via inexorável do concreto passa pela mediação do pensamento, ou 

seja, o sujeito que a ciência supostamente neutra repele da produção do 

conhecimento teórico, aqui é integrado, não para acrescentar algo a realidade, mas 

para reproduzi-la através do pensamento, revelando as conexões entre 

determinações encobertas pela singularidade empírica aquilo que é próprio da 
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existência. Desse modo, Marx vai compreender a teoria conforme nos diz NETTO 

(2011):  

“como uma modalidade peculiar de conhecimento, entre outras 
(como, por exemplo, a arte, o conhecimento prático da vida cotidiana, 
o conhecimento mágico-religioso – cf. Marx, 1982, p.15). Mas a teoria 
se distingue de todas essas modalidades e tem especificidades: o 
conhecimento teórico é o conhecimento do objeto – de sua estrutura 
e dinâmica – tal como ele é em si mesmo, na sua existência real e 
efetiva, independentemente dos desejos, das aspirações e das 
representações do pesquisador. A teoria é, para Marx, a reprodução 
ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa: pela 
teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a estrutura e a 
dinâmica do objeto de pesquisa.” (NETTO, 2011, p.20 e 21). 

 

A citação mostra, como vimos, o suprassumo da dialética universal/singular 

destacando o processo de mediação, como sendo uma operação abstrata cujo 

sujeito/pesquisador racionalmente supera a singularidade imediata de seu objeto, 

agora abstraído do caos de outras determinações encobertas para identificar, 

localizar, conectar a outros processos determinantes, se assim for o caso, aquilo que 

fora antes sinalizado pela forma fenomênica, a saber, as categorias daquele objeto 

em específico. Estas categorias como destaca NETTO (2011, p.46) estão na linha 

de frente do pesquisador. Seu objetivo é conhecê-las, pois elas se exprimem como 

modos de ser do objeto de estudo onde a estrutura e dinâmica estão conjugadas 

através de três ordens categoriais: as ontológicas, posto os determinantes 

existenciais serem objetivos e reais; as reflexivas, já que envolve o intelecto do 

pesquisador para a reprodução ideal, na forma de teoria, o próprio movimento real; 

as históricas e transitórias, já que sua validade está condicionada ao contexto 

histórico. Em resumo e sem medo de paradoxos é através dessa capacidade 

humana de abstração e análise  que o conhecimento escapa do domínio do 

abstrato, percorrendo conforme o método dialético, “das abstrações mais tênues” e 

“as determinações as mais simples” sendo carregadas com as descobertas de 

outras e mais complexas determinações, seguida igualmente de suas contradições, 

donde as categorias remontam suas variadas conexões, ou seja, quanto mais 

carregado de determinações mais próximo da realidade o objeto de estudo ficará. 

Isso significa uma impossibilidade de definição, pois nenhuma poderia dar conta de 

tamanha complexidade, porém dispostas não mais de forma caótica e encoberta, 

pois, na medida que se chega ao concreto, o resultado é entendido como síntese de 

múltiplas determinações em seu dialético retorno à realidade. Uma única e simples 

imagem pode, se ainda existirem dúvidas, elucidar tanto o método em questão 
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quanto a diferença do conhecimento produzido por uma ciência tradicional daquele 

produzido por uma ciência crítica.  

Nesse sentido, vamos ter a Psicologia como exemplo, assumindo conforme o 

método dialético o comportamento como uma das expressões fenomênicas e 

singular da consciência e esta, encarada aqui como objeto de estudo. A postura 

crítica do psicólogo/pesquisador será, desse modo, o de negar o comportamento 

enquanto aparência empírica, sem deixar de considerá-lo neste nível de 

conhecimento. Mas é preciso superar, ir além do comportamento aparente, é preciso 

buscar a essência, ou seja, a estrutura e dinâmica que alimentam tal fenômeno. 

Assim, o pesquisador deve se lançar, participar com seu intelecto, pois está 

implicado ao objeto de estudo. Nesse movimento de abstração o 

psicólogo/pesquisador encontrará a consciência como fator de determinação, no 

entanto, deve recusar as noções de uma consciência geral ou universal onde se 

retira as particularidades ou determinações para constituir através de características 

comuns um objeto universal, absoluto e permanente. Uma pequena advertência se 

faz necessária frente as famosas querelas internas da Psicologia. Neste caso, se o 

leitor as conhece, perceberá que os psicólogos da linha comportamentalista, mais 

especificamente os behavioristas radicais, resistirão a consciência tomada aqui 

como objeto. Entretanto, o objetivo deste exercício metodológico não encontra nisto 

dificuldade, pois, basta um pequeno esforço de substituição onde a consciência sai 

de cena para que em seu lugar entre um outro tipo de comportamento, a saber, o 

verbal encoberto/manifesto e os de controle do comportamento por regras, para que 

qualquer ideia mentalista de consciência desapareça para apenas o comportamento 

se colocar como objeto. De qualquer forma, o método insiste, não se pode tomar o 

comportamento, seja ele qual for, apartado de suas determinações, das suas 

conexões, sejam as atuais e as do passado, seja ainda suas contradições, pois se 

isto for feito o comportamento ou mesmo a consciência e/ou ainda qualquer 

determinação isolada se tratará apenas de mera abstração, assim como o resultado 

de boa parte das ciências tradicionais. O pesquisador ao continuar os seus estudos 

pode e vai desenvolver neste passo algumas categorias que ampliarão o seu 

horizonte de ação, revelando elementos de origem, desenvolvimento, estrutura e 

dinâmica daquilo que estuda. Assim, para exemplificar tomemos o comportamento 

delinquente, onde o sujeito rouba um celular, relógio e/ou joias e em seguida posta 

numa rede social. Tal comportamento aparece como determinado por uma 
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consciência criminosa e vaidosa. Porém, se a análise dialética prosseguir, será 

confirmado o que o professor Florestan Fernandes dizia a respeito do que se deve 

fazer com o objeto de pesquisa através do método de Marx, “saturar o objeto 

pensado com as suas determinações concretas”. Para ele, quanto mais a pesquisa 

avança mais determinações se descobre e essa complexidade de processos, antes 

omitida pela aparência fenomênica, surge conectada e ligada pelo sujeito da 

pesquisa conforme é a própria realidade. Desse modo, no exemplo, se descobre o 

comportamento delinquente ligado a uma consciência criminosa, que por sua vez 

está ligada e determinada por um ser social e este ser seria apenas uma abstração 

se não estivesse ligado as formas de produção, desenvolvimento e ideologização de 

uma sociedade desigual e subdesenvolvida como a brasileira. Onde se compartilha 

a felicidade via consumo e ostentação, que são antes forças globalmente 

comunicadas, mas sem a devida capacidade de acesso e produção. Assim, pois, as 

sociedades de países subdesenvolvidos ou dependentes estão, por sua vez, 

determinadas em função da estratégia geopolítica e capitalista das grandes 

potências, em que para seu desenvolvimento e manutenção, os mercados exigem 

que um certo número de países estejam na periferia do capital sustentando os 

grandes centros econômicos. Isto por sua vez é determinante para a escalar 

precarização das forças produtivas desde sua precocidade estudantil às frustrações 

de expectativas do ideal compartilhado, além das constantes crises econômicas e 

desestabilização de governos de caráter progressistas. O método exige que se 

avance, mas é imprescindível também que se retorne, pois espera-se refazer o 

caminho até o comportamento delinquente, porém agora não mais representado de 

forma caótica, e sim, disposto numa totalidade de determinações as mais variadas 

possíveis. Pelo método, todas as determinações ajudam a compreender a realidade 

e as categorias são fundamentais neste processo, elas permitem conhecer a 

articulação interna do objeto de estudo, permitem a construção de um conhecimento 

concreto onde a universalidade, a singularidade e as determinações ou 

particularidades se envolvem de maneira decisiva.  

 Destacar o método que permite a interação dessas instâncias, sem dúvidas, 

nos oferece mais e maiores possibilidades epistêmicas para a pesquisa e práxis 

psicológica, da mesma forma como sugeriu Silvia Lane. Ao mesmo tempo, um 

método e uma epistemologia crítica nos lança ao questionamento da dimensão 

política e ideológica das ciências tradicionais. É o que permite transpor do atual 
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plano micro da investigação e produção de conhecimentos para o macro da 

dominação científica, econômica, cultural e intelectual passando, como já foi dito 

acima, por um mecanismo de esvaziamento existencial da articulação singular e 

universal. A ciência eurocêntrica retira exatamente aquilo que garante materialidade 

e concretude ao conhecimento, a saber, a particularidade. Com essa operação, dois 

golpes são desferidos: o primeiro implica num conhecimento eurocêntrico universal 

abstrato com algumas exceções. O segundo, em função da imposição dos 

conhecimentos dominantes, implica uma violência epistêmica, já que toda tentativa 

de produzir um conhecimento onde a particularidade da nossa condição aparece 

enquanto determinante, este será tratado como conhecimento de segunda ordem. A 

consequência é a negação deste para a produção de um conhecimento deslocado 

da nossa realidade, mas integrado à ordenação do mundo. Esta conveniente 

confusão permite à ordem dominante estabelecer que os seus conhecimentos 

locais, por quanto singulares do ponto de vista de outros conhecimentos no mundo, 

possam ser tratados e impostos como universais-concretos quando na verdade, não 

passam de abstrações, já que não mantém relações dialéticas com a universalidade 

que é por consequência a totalidade ou a reunião de pontos gerais, determinações, 

contradições em dinâmicas causais de realidades distintas no mundo. A dimensão 

político-ideológico advinda da afirmação e valorização de um saber particular, 

historicamente localizado, e que se coloca como universal gera uma incapacidade 

e/ou cria obstáculos ao pensar a nossa própria realidade. Tal impasse ou erro não 

se resolve pagando na mesma moeda, ou seja, supervalorizando o conhecimento 

nativo em detrimento do estrangeiro, negando por consequência a possibilidade do 

saber concreto e real. A questão é que o saber crítico e revolucionário tem a 

possibilidade de fazer diferente, ou seja, não tratar conhecimentos 

singulares/empíricos como se fossem universais/concretos. Percebam que estamos 

tratando aqui de dois níveis de relação singular-universal: o primeiro o qual chamo 

de micro, envolve o modo de apreensão do fenômeno segundo a ciência moderna, 

onde nega-se a relação dialética em favor de falsos resultados concretos de 

conhecimentos, responsável por diversas crises nas ciências humanas e sociais. O 

segundo nível, podemos entendê-lo como macro, envolvem modelos 

epistemológicos que se impõe a partir da ideia de conhecimento universal, ou seja, a 

ideia de um pensamento único. Assim como no primeiro nível, aqui também se tem a 

mesma lógica: negar a relação dialética entre singular-universal. Ao fazê-lo se retira 
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do conhecimento a mediação do particular e as consequências mais nefastas são: 1) 

em nível micro, a produção de conhecimentos frágeis e erráticos, pois, se perde o 

elemento que expressa o universal e que determina as mais variadas formas de 

singularidade; 2) em nível macro, se cria um preconceito sobre a produção de 

conhecimento não-hegemônico, sendo considerados provincianos ou locais, pouco 

elaborado. O singular é rebaixado em favor de um conhecimento metropolitano 

abstrato e universal. O leitor percebeu que na medida em que assumimos a dialética 

como método, assim como expressava Silvia Lane, aparece um terceiro elemento 

que coloca em movimento as dimensões singular e universal do fenômeno. Este 

elemento, o particular, apontado acima, é tratado por LUKÁCS (1967, apud 

PASQUALINI & MARTINS 2015) a partir da leitura de Marx como sendo a 

“expressão lógica da categoria de mediação entre o específico (singular) e o geral 

(universal), que conforme exposto não podem ser compreendidos de modo isolado e 

por si mesmos.” PASQUALINI & MARTINS (2015), sintetizam perfeitamente esta 

conexão:  

“(a) a expressão singular do fenômeno é irrepetível e revela sua 
imediaticidade e definibilidades específicas; (b) em sua expressão 
universal, se revelam as conexões internas e as leis gerais do 
movimento e evolução do fenômeno; (c) a universalidade se 
materializa na expressão singular do fenômeno pela mediação da 
particularidade, razão pela qual afirmamos que o particular condiciona 
o modo de ser da singularidade. Assim, vemos que a relação 
singular-particular-universal desvela a dialética que liga a expressão 
singular/individual do fenômeno à sua essência geral-universal.” 
(PASQUALINI & MARTINS, 2015, p. 366).  

 

 É importante dizer que esse tipo de mediação, dentro da concepção dialética, 

produz a diferença e a heterogeneidade pelo próprio movimento que viabiliza, nesse 

sentido, os conhecimentos produzidos na periferia do capital, com essa concepção 

metodológica, têm um teor contestador e revolucionário capaz de desmistificar e 

desequilibrar as epistemes hegemônicas e suas estruturas de poder. Além disso, 

abre espaços de valorização da nossa própria história, da nossa cultura e as 

direciona em favor de nossos próprios interesses científicos.  

Evidente que os dois níveis de conhecimentos contestados e expostos aqui 

em nada interessam aos países dominantes e imperialistas que insistem em manter 

seus domínios não mais pela violência colonial, mas pelas sutilezas de suas 

concepções fragmentárias da realidade. Salvo algumas exceções, mas em nosso 

prejuízo, tal realidade é imposta como sendo conhecimentos universalmente válidos, 
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capaz  de constituir o imaginário daqueles que fazem e direcionam os rumos das 

ciências dos países subdesenvolvidos. VARSAVSKY (1976), salienta que: 

 

“nos estilos culturalmente dependente – tanto o neocolonial como o 
desenvolvimentista – a imagem da ciência é a que prevalece no 
hemisfério norte: todo-poderosa, universalmente válida, 
essencialmente única, ideologicamente neutra, livre em sua 
orientação e estrita em seus métodos, para os quais a ciência natural 
é o padrão. Seu objetivo é a busca da verdade que depois outros 
usarão em benefício da humanidade, ou não.” (VARSAVSKY, 1976, 
p. 63). 

 

Esta imagem de ciência, a despeito das concepções pós-modernas que 

esvaziam o seu lugar de autoridade, permanecem na periferia do capital, gozando 

de perene prestígio. Tal status científico baliza a ação acadêmica de maneira 

acrítica e entusiasmada, fazendo-os crer numa objetividade cada vez menos crível. 

Acima destaquei um estudo que demostrava as falhas de replicação nas pesquisas 

em Psicologia, entretanto, não é difícil para um estudioso um pouco mais crítico e 

criterioso perceber quão duvidosas são as afirmações e a distância que há entre o 

que se anuncia e as limitações do embasamento científico. Em Psicologia o 

argumento recorrente para tais problemas se insinua como temporários, pois dizem 

respeito à imaturidade desta ciência. No entanto, a incongruência se apresenta com 

algum valor crítico, colocando em constrangimento uma relação nem sempre 

harmônica, no mínimo obtuso entre a pueril ciência e a complexa profissão. Mas a 

linguagem técnica permanece, os jargões científicos justificam tomadas de decisão e 

tudo isso, goste ou não, afetam um sem-número de pessoas. Diante disso, devemos 

abraçar o discurso pós-moderno? Devemos continuar a insistir e a esperar pela tão 

sonhada maturidade da Psicologia? A questão, e não devemos nos esquivar desse 

embaraço, passa por admitir que o mito de que a objetividade da ciência nos 

aproxima da verdade, atende a interesses imperiais e aos países e grupos 

econômicos dominantes. Mas isso, pelo contrário, não é um imperativo que veta a 

reflexão acerca da verdade, das afirmações científicas, apenas torna a tarefa mais 

complexa, posto, a delicada situação em que nos encontramos, onde a 

epistemologia da Psicologia é dependente daquela a qual se orienta as ciências dos 

países centrais.  Isto pressupõe ainda que devemos produzir modelos teóricos e 

analíticos de acordo com a nossa realidade e com a própria tradição de pensamento 

latino-americano que já conta com uma vasta produção intelectual, como por 
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exemplos as contribuições críticas e analíticas de base marxista, as teorias 

dependentistas, pós-coloniais etc. Este esforço teórico em refletir a nossa realidade, 

por um lado nos remete, inevitavelmente, ao nosso passado colonial, por outro, 

apontam para a dependência econômica, característica persistente entre os países 

subdesenvolvidos, que conforme ressalta SILVA et al. (2017): 

 

“desde o início do processo de conquista e colonização da América, 
as relações de poder desenvolvidas na região engendraram um 
processo de constrangimento, silenciamento e subordinação que se 
manteria e se reinventaria mesmo após o fim formal da colonização. 
Mesmo que independentes, as nações latino-americanas se viram 
influenciadas por inúmeras estruturas de poder derivadas das 
relações coloniais. Dessa maneira, a colonização na América finda, 
mas as estruturas de dominação e dependência internacional são 
mantidas.” (SILVA, 2017, p. 2). 

 

É contra essas estruturas que a ciência psicológica deve se insurgir e a 

melhor forma de fazê-lo continua sendo o questionamento à dependência 

epistêmica, assim como o discurso tradicional em favor de uma ciência universal 

baseado no modelo das ciências da natureza que legitima, em prejuízo do próprio 

objeto estudado, as relações de poder. Além disso, devemos considerar e 

aprofundar as pesquisas em Psicologia que demonstrem o dinamismo 

indivíduo/sociedade dentro de uma metodologia materialista histórico-dialético cujo 

vigor e mérito estejam na capacidade de compreensão das forças que 

historicamente nos constrangem e que nos mantêm cativos numa consciência 

periférica e subalterna em relação aos congêneres cientistas do primeiro mundo e 

demais estruturas imperialistas e eurocêntricas do saber. O quanto desta estrutura 

de dominação ou “mentalidade” colonizada é internalizada e disseminada em nosso 

povo a partir dos inúmeros recursos de produção e reprodução do pensamento 

eurocêntrico? Quais as consequências disso para a formação de uma nação 

soberana? Qual o papel das elites brasileiras e internacionais na formação das 

identidades mutiladas e rebaixadas que enxergam tudo o que é estrangeiro como 

sendo superior? Como superar a ideia de conhecimento universal eurocêntrico que 

negam ao país a liberdade de pensamento na perpétua formatação e participação 

no sistema global via capitalismo dependente? As futuras pesquisas da nova ciência 

crítica e psicológica irão nos dizer. 

Retomando, questionamentos como estes nos levam àquilo que muitos 

autores latino-americanos denominaram como “genocídio intelectual” ou “violência 
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epistêmica”. Em linhas gerais é uma forma de poder de base simbólica, onde um 

indivíduo, grupo ou uma sociedade está submetida, através do conhecimento, a 

determinações de um outro, pois, tido como superior, age impondo sua visão de 

mundo ao mesmo tempo em que silencia e obstaculiza sistemas outros de 

conhecimento contra-hegemônico com demasiado poder de alterar o olhar de 

fascínio do colonizado sobre o colonizador.     

Contudo, é importante frisar que a práxis do psicólogo, diante da perspectiva 

dialética singular-universal terá a sua disposição um instrumento capaz de promover 

a interferência necessária tanto no modus operandi da pesquisa psicológica, quanto 

na visão eurocêntrica do mundo. O que devemos nos perguntar é: teremos enquanto 

psicólogos e pesquisadores fôlego para tocar um empreendimento de ruptura como 

este? 
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4. ÁLVARO VIEIRA PINTO: UM AUTOR A SER DESCOBERTO PELA 

PSICOLOGIA 

Como sugere e propõe este trabalho, cujo desafio passa pelo retorno ao tema 

da revolução e consequentemente debater o atual espírito reformista e colonizado, 

reinante na academia, na política e demais instâncias sociais, parte substancial 

deste debate, entendo assim, passa por questionar a participação ou a elaborada 

omissão que as ciências colonizadas têm na legitimação deste estado de coisas. E 

para se ter uma imagem mais apropriada dos mecanismos que trabalham sol a sol 

na manutenção do nosso atraso material e existencial em benefício de outrem, 

refletimos juntos até aqui: a prática profissional, a pesquisa em Psicologia e sua 

transgressão, também sua inserção a lógica do saber hegemônico e as 

possibilidades de ruptura dos sistemas de dominação. Compreendo ainda, 

aumentando a nitidez desta imagem, de que a Psicologia de um país 

subdesenvolvido, sendo feita em sua maioria, através de referenciais teóricos 

estrangeiros, cuja base idealista e metafísica orienta o pensamento científico-nativo, 

tem por consequência gerado, como apontado acima, uma miopia dos sujeitos da 

pesquisa frente a realidade, produzindo assim inúmeros equívocos teóricos e 

imprecisões que servem àqueles que há tempos exercem os seus domínios.  

Por outro lado, o campo do saber crítico e disruptivo, vem resistindo e 

acumulando certo patrimônio teórico, ainda que marginal em nosso tempo, excluído 

outras vezes da academia e outras tantas da opinião pública, mas sempre 

consistente e preciso em analisar os seus objetos, tornando a realidade acessível 

com todas as contradições que lhe são pertinentes. Este esforço intelectual, contou 

no passado, com várias figuras valiosas e todas elas com obras importantes. Para 

situar o leitor aponto aqui a obra Subdesenvolvimento e revolução de Rui Mauro 

Marini, uma obra publicada originalmente no México em 1969, onde se tem a crítica 

ao reformismo da esquerda brasileira. Também temos Vânia Bambirra com a obra O 

capitalismo dependente latino-americano, com três volumes onde a autora 

sistematiza a categoria dependência, revela ainda nossa integração econômica ao 

sistema, além de desvendar as contradições que a dependência gera no 

desenvolvimento. Mito e verdade da Revolução Brasileira, obra de Alberto Guerreiro 

Ramos, trata do ambiente dos anos sessenta no país, mostra a divisão das 

esquerdas e a situação pré-revolucionária daquele período.  



- 37 - 
 

Muitos outros nomes latino-americanos puderam produzir uma leitura precisa 

e comum, sobre certos aspectos, da nossa realidade. As obras versam, de modo 

geral, sobre a situação de todos os países latino-americanos, considerados e 

teorizados enquanto países subdesenvolvidos, dependentes e de frágil exercício 

democrático, no qual ainda hoje encontram-se estagnados, na mesma condição 

colonial. Por outro lado, estes autores, também falam das possibilidades de se ter no 

futuro uma nação livre, soberana e desenvolvida, uma concretude que haveria de 

obter êxito pela interferência teórica e prática na realidade presente. Essa era a 

toada político-intelectual daquele contexto entendido como “pré-revolucionário” ao 

seu tempo.  

No Brasil especificamente, dos anos 50 até o golpe militar de 64, boa parte 

das vozes daquele período repetiram em uníssono um otimismo que contagiara a 

todos. Assim é que se viu avançar uma consciência crítica por parte dos 

trabalhadores, juntamente com uma maior organização sindical, além dos 

movimentos sociais, todos reunidos sobre a égide do getulismo, ainda muito vivo na 

memória pelo sacrifício que Getúlio fizera pelo país em 1954. Vargas com o seu 

gesto havia afastado a ditadura civil-militar em dez anos. O otimismo deste período 

não era sem razão, no cenário musical grandes nomes surgiram juntamente com a 

criação da Bossa Nova: João Gilberto, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Nara Leão e 

tantos outros. No esporte a seleção brasileira de futebol ganhara seu primeiro título 

mundial em 1958. Surgiu também o Cinema Novo, com o ímpeto de opor-se ao 

cinema hollywoodiano, à época, imitado pelo cinema brasileiro. Na política nacional, 

a constante instabilidade democrática, com Juscelino Kubitschek e seu vice João 

Goulart, mais lembrado por ter sido o vice-presidente de Jânio Quadros, num tempo 

onde era possível votar no presidente de uma chapa e no vice de outra, haviam 

alcançado naquele período certa tranquilidade. “JK” promoveu uma “conciliação” que 

se expressou no plano da economia através de um pequeno deslocamento de 

modelo, ou seja, o presidente ao trocar o nacionalismo econômico pelo 

desenvolvimentismo econômico, permitiu, não sem críticas de alguns intelectuais 

nacionalistas, a abertura da economia para grupos privados e estrangeiros. Essa 

política mais adiante forçaria o seu ex-vice feito então presidente pós-renúncia de 

Jânio Quadros em 1961, a incluir, entre as várias medidas das suas reformas de 

base, a lei de remessas de lucro. Tal atitude foi imediatamente reprovada e 

respondida pelos Estados Unidos com o apoio às forças opositoras do governo 
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Jango. Por aí iniciou-se, portanto, uma forte conspiração golpista a pretexto de 

impedir um suposto avanço comunista nas américas, uma vez que Cuba obtivera 

êxito em sua Revolução.  

É preciso destacar que no cenário mundial, especificamente no pós-guerra, 

as ideias totalitárias do início do século XX haviam sido repelidas e substituídas pelo 

ideal democrático, além disso, na visão de ODÁLIA (1981) apud LIMA (2015) com o 

fim da guerra o sistema colonial europeu abriu brechas para a libertação nacional 

em todos os países marcados pelo colonialismo. Com isso foi possível, inclusive, 

reformular o conceito de nacionalismo, distanciando-se definitivamente de qualquer 

influência dos nacionalismos totalitários e xenófobos da Europa. Entretanto, a nova 

ideia de nacionalismo, tido como socialista de resistência acabaria confrontado pelo 

novo desenho geopolítico do mundo, ora, com o fim da Segunda Guerra, o mundo 

se viu divido entre potências capitalistas e comunistas. Começara assim aquilo que 

se chamou de Guerra Fria, envolvendo EUA e URSS, ou aquilo que os pensadores 

mais críticos identificaram como a outra face do imperialismo transvestido de 

liberdade. Nesta época, várias alianças golpistas apoiadas pelas forças 

hegemônicas do capitalismo Estadunidense promoveram nos países periféricos 

diversas ditaduras militares. No Brasil o resultado mais dramático foi o 

desaparecimento, a tortura e a morte de milhares de civis, também quase 9 mil 

indígenas mortos, além do silenciamento de uma geração inteira de intelectuais 

críticos e políticos progressistas. Houve também a fragmentação e a desarticulação 

dos movimentos sociais, dos militantes de esquerda e um refreamento progressivo 

do processo de conscientização política das massas, interrompidos todos pela 

deflagração do Golpe de 1964. 

Neste contexto, exposto aqui de forma breve e trivial, situa-se a ambiência da 

escrita de Álvaro Vieira Pinto, cuja vida e obra atravessam e perpassam igualmente, 

os paradigmas conservadores, tradicionalistas e fascistas da sociedade brasileira do 

primeiro terço do século XX, assim como a organização dos movimentos populares 

e o progressivo amadurecimento do pensamento nacional. Por outro lado, também 

acompanha o declínio democrático brasileiro, onde suas ideias acabariam por sair 

derrotadas pelas forças oligárquicas do país e do império capitalista. De todo modo, 

a grande virada intelectual ou a mudança de perspectiva de Vieira Pinto, como 

veremos a seguir, foi o seu encontro com um grupo de intelectuais críticos, já citados 

acima, reunidos no ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros), instituto cuja 
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missão foi pensar a realidade brasileira, seus problemas, a condição existencial do 

povo colonizado, pensar as contradições internas em articulação às forças 

dominantes estrangeiras, também pensar as saídas possíveis dessa condição, bem 

como as possibilidades de desenvolvimento do país. O ISEB, tomo a liberdade de 

dizer, pode ser concebido como uma ponte política, ou seja, uma ligação da 

inteligência brasileira à ação progressista no campo da política. 

A produção intelectual de Vieira Pinto é consonante ao universo de 

transformação por qual passaram o filósofo e o país. E é pela vida e obra que 

podemos verificar a evolução, a compreensão e seu próprio processo de 

conscientização. Através de uma leitura notadamente precisa da realidade, seu 

horizonte de desenvolvimento temático, impresso em textos com todo seu rigor 

reflexivo, tornou-se não apenas um registro da época é, pois, um intrínseco 

conteúdo teórico de orientação para as transformações que tanto carecem a atual 

sociedade brasileira. Isto é, evidentemente, a concretização de um processo 

dialético através do qual o tempo em seu passo histórico e existencial conjuga-se na 

inseparabilidade do ser do seu mundo. Neste “aí”, o filósofo brasileiro compreendeu 

a si mesmo num outro que começava a indagar as causas de sua pobreza, da 

espoliação que sofria. Destas experiências singulares e cotidianas do existir na 

periferia do capital, se amplificava o eco da apreensão da totalidade. Caía o véu de 

sua consciência ingênua e a realidade brasileira se mostrava como horizonte de 

possibilidades na medida em que se desnudava as mazelas e toda opressão a qual 

estavam submetidos.  

Foi assim que o filósofo, por outro lado, afirmou que a formação da 

consciência crítica não tinha por base qualquer princípio transcendente ou idealista, 

sendo ela social e histórica, foi fruto, à época, da objetividade concreta naquela fase 

do desenvolvimento capitalista periférico, caracterizado pelo aumento sistemático 

“da exploração de que eram vítimas por parte das nações capitalistas prósperas”. 

(VIEIRA PINTO, p.252). Em outras palavras, a consciência crítica é resultado da 

ampliação da consciência de si e do outro em uma mesma condição existencial 

concreta, possibilitada pelo processo de desenvolvimento das forças produtivas do 

Brasil. Assim, Álvaro Vieira Pinto, deixou claro a condição de formação daquela 

consciência crítica que surgia para o trabalhador, assim como tornava possível sua 

teorização. Deste modo, a explicação de Vieira Pinto contém um dado material, 

social e temporal, onde o desenvolvimento em última instância de determinação, se 
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afirmava no próprio avanço e incremento da superexploração da força de trabalho e 

por ela mesma, em sua intensificação e contradição é que se poderia construir os 

meios para transformação e consequente libertação existencial da pátria.  

Neste capítulo biográfico o meio tem um importante papel, assim como o leitor 

já bem observou até aqui, pela breve apresentação da ambiência brasileira em que 

Álvaro Vieira Pinto viveu. Para descobri-lo, porém, enquanto um pensador potente é 

indispensável articular sua obra ao contexto, da biografia às bases de seu 

pensamento. Pois, a partir dessa articulação é que teremos, para o próximo capítulo, 

um chão pavimentado do qual partiremos com passos firmes em direção ao novo. E 

a novidade aqui é promover um encontro entre o pensamento filosófico do autor com 

as questões da Psicologia. Assim, deste primeiro contato, as questões que se 

seguem destinam-se mais em ampliar, divulgar e debater um caminho de 

investigação e pesquisa em Psicologia e menos serem definidoras do ponto de vista 

de propostas rígidas. Deste modo, responder sobre quem seja Álvaro Borges Vieira 

Pinto; sobre quais são as bases de seu pensamento e a importância do mesmo no 

atual cenário brasileiro; e ainda, como vincular suas elaborações teóricas aos 

problemas da Psicologia; todas essas questões, envolvem tempo e dedicação para 

explorar e pesquisar apropriadamente este vasto conteúdo, ou seja, absorver e 

articular toda a sua produção intelectual aos temas e dilemas de interesse de uma 

ciência carente em originalidade epistemológica e de pouca imaginação teórica 

vinculada ao contexto sócio histórico brasileiro, transcendem a humilde pretensão 

desta monografia para configurar-se em um projeto de pesquisa maior e para anos 

de trabalho, mas que não veta ou impede que aqui se tenha seu auspicioso início.   

Pois bem, antes de seguir ratifico mais uma vez a proposta deste trabalho. 

Que além de passar inexoravelmente pelo questionamento do modo como a 

Psicologia de um país subdesenvolvido promove e consolida seu saber junto as 

instâncias dominantes, busca também analisar o potencial de contestação e 

independência desta ciência. Para tanto e como já anunciado nesse trabalho e em 

especial neste capítulo, reafirmo a importância de alinhar o pensamento da 

Psicologia à realidade nacional enquanto uma forma de escapar da dominação e da 

subserviência ao saber eurocêntrico, ou seja, dos conteúdos universalistas 

abstratos. E mais ainda, escapar das formulações simplistas ou técnico-científicas 

contestáveis quanto a fidedignidade da realidade, que como já mencionado no 

segundo capítulo, são saturadas em determinações. Assim justifico a necessária 
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introdução de pensadores não apenas nacionais, mas marginais no escopo da 

intelectualidade brasileira para o centro das discussões em Psicologia. O que penso 

corroborar à perspectiva da construção de um projeto de ciência independente, com 

fortes noções históricas e objetivas da realidade nacional. Além disso, auxiliar na 

investigação epistemológica e na produção metodológica em que se possa dispor de 

meios apropriados para realizar os diálogos sobre os mais variados temas e dilemas 

da ciência psicológica. Tudo isso, contudo, no seio da comunidade, com vistas 

evidentemente, a ampliar o impacto deste saber na vida das massas, alargando 

suas consciências de si e dos lugares que ocupam na sociedade, assim como 

promover a percepção temporal na forma de incluir suas existências na 

determinação dos destinos da pátria, na vida  individual e coletiva de forma autêntica 

e ativa. É com este objetivo que Álvaro Vieira Pinto é colocado, neste e nos 

capítulos seguintes, enquanto objeto concomitante às propostas iniciadas até aqui. É 

importante alertar que os propósitos aqui sugeridos terão inúmeros desafios a serem 

enfrentados, a começar pela dificuldade de acesso integral a obra. Alguns de seus 

textos simplesmente desapareceram sem nunca ter sido publicados, sabe-se por 

alguns pesquisadores que a existência de tais textos fora confirmada em entrevista 

pelo próprio Vieira Pinto. Outros textos escritos em língua espanhola seguem sem 

tradução ou publicação no Brasil. Além disso, parte considerada fundamental de sua 

obra encontra-se apenas em sebos e bibliotecas e uma pequena parte está 

disponível para compras em livrarias. Em ordem cronológica apresento aqui uma 

lista de publicações, incluindo os livros encontrados até o momento: 1949 (tese) 

“Ensaio sobre a dinâmica na cosmologia de Patão”; 1956 (Livro) “Ideologia e 

Desenvolvimento Nacional”; 1957 (Apostila) “Filosofia Actual”;  1960 (Livro) 

“Consciência e Realidade Nacional” (2 Volumes); 1962 (Livro) “A questão da 

Universidade”; 1962 (Livro) “Por que os ricos não fazem greve?”; 1969 (Livro) 

“Ciência e Existência”; 1979 (Livro) “El Pensamiento Crítico en Demografia”; 1975 

(Manual) “La Demografía como Ciencia”; 1982 (Livro) “Sete Lições sobre Educação 

de Adultos”; 2005 (Livro) “O Conceito de Tecnologia” (2 Volumes); 2008 (Livro) “A 

Sociologia dos Países Subdesenvolvidos”.  

Álvaro nasceu em 11 de novembro de 1909 em Campos dos Goytacazes, 

interior do estado do Rio de Janeiro. Filho de Carlos Maya Vieira Pinto, pequeno 

comerciante local, e Arminda Borges Vieira Pinto, teve 3 irmãos. Casou-se com 

Maria Aparecida Fernandes, mas não tiveram filhos. Estudou no colégio dos 
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jesuítas, o Colégio Santo Inácio em Botafogo, ao término, decidiu cursar medicina, 

porém, precisou esperar por um ano até completar a idade mínima exigida para 

entrar na Universidade. Assim em 1922 muda-se com a família para São Paulo e 

enquanto esperava e sem uma matrícula de estudo regular, aprofundou sua 

formação em Filosofia e Literatura. Além disso, ele teve a oportunidade de conviver 

na mesma ambiência cultural e vanguardista, a partir das relações que fizera, com 

alguns intelectuais e artistas do período da agitada Semana da Arte Moderna. Voltou 

para o Rio de Janeiro e aos 14 anos prestou o vestibular. Mas sem preparação 

específica para aquele exame, passou para medicina em penúltimo lugar, para 

então, se tornar um dos primeiros alunos da faculdade. Durante o curso de 

Medicina, Álvaro perdeu a mãe e lutou com dificuldade para concluí-lo, pois, o 

pai havia tido um fracasso econômico. Sem apoio financeiro, Álvaro começou a dar 

aulas de Filosofia e Física no curso primário de um colégio de freiras. Em 1934, já 

formado, decidiu abrir um consultório para clinicar em Aparecida, mas sem 

condições adequadas desistiu e voltou para o Rio onde conheceu Álvaro Osório de 

Almeida. Com ele trabalhou por 16 anos num laboratório de Biologia fazendo 

pesquisas sobre o câncer. Trabalho confessado em entrevista a Dermeval Saviani, 

de resultados nulos. Porém, esta atividade exigiu de Álvaro um maior 

aprofundamento em Matemática e Física e isso o levou a Universidade do Distrito 

Federal para aprimorar os seus estudos nessa área de conhecimento. Paralelo às 

pesquisas e seguindo sua inclinação filosófica, mais tarde retornou a esta mesma 

Universidade para ministrar aulas de Filosofia, assim primeiro na Faculdade de 

Filosofia do Distrito Federal e depois na Faculdade Nacional de Filosofia (atual 

UFRJ). Nesta última, enquanto professor adjunto ministrou o curso de Lógica 

Matemática. Em 1939, quando a Segunda Guerra estourou, precipitou-se a saída de 

alguns professores alemães, em consequência disso, abriu-se uma vaga na cadeira 

de História da Filosofia. Em 1941, Vieira Pinto atuou como colaborador da revista 

Cultura Política, junto com outros intelectuais do Estado Novo. É preciso destacar 

que à época, o então professor ministrava as suas aulas de Filosofia, sem nunca ter 

feito o curso formal ou superior na área, exceto o que havia feito com duração de 1 

ano ainda no Colégio Santo Inácio, além de seus próprios estudos particulares. 

Logicamente, seus estudos nesse período, tivera grande influência da Filosofia 

Escolástica de São Tomás de Aquino. Depois de 4 anos lecionando Filosofia, em 

1949 viajou para a França para estudar na Sorbonne. Nesta ocasião, teve também a 
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oportunidade de vivenciar o clima filosófico daquele país, ao mesmo tempo, naquele 

ambiente, lhe ocorreu o tema de sua tese para a defesa da cátedra de História da 

Filosofia na Faculdade Nacional de Filosofia intitulada: “Ensaio sobre a dinâmica na 

cosmologia de Platão”. Em 1951, após a sua aprovação e nomeação de professor 

catedrático, Vieira Pinto deixou o trabalho de pesquisador no laboratório de Biologia 

em função da privatização do mesmo, com o que o professor não estava de acordo. 

Um dado importante na biografia de Vieira Pinto e que denuncia o seu brilho 

intelectual era a sua inclinação e autodidatismo, esforço e as oportunidades 

inesperadas que tivera para aprender idiomas. No Santo Inácio, por base aprendeu 

inglês e francês, além do Latim, o idioma alemão aconteceu em seguida, segundo 

contara à Saviani, “por acaso” estudando sozinho por meio de gramáticas e textos. 

O idioma grego aprendeu durante 2 anos através de aulas dadas por um ex-

seminarista. O idioma russo foi aprendido, de início, por meio de aulas gratuitas que 

um velho refugiado da marinha lhe dera, em seguida continuou evoluindo sozinho. 

Ao todo Álvaro Vieira Pinto, dominava 8 idiomas: Latim, grego, francês, inglês, 

alemão, russo, espanhol, italiano e ainda sabia um pouco de sérvio-croata. 

Nesta primeira parte de sua biografia cabem alguns comentários: Fica claro 

que Vieira Pinto tinha recebido, mesmo com alguma dificuldade, uma formação 

clássica. Destaca-se, nesse sentido, o Colégio Santo Inácio que lhe permitiu uma 

formação básica disciplinar e de alta qualidade, evidenciado no seu autodidatismo, 

na sua grande capacidade de aprender e absorver os conteúdos que julgava 

necessários, como por exemplo o aprendizado e o domínio de diferentes idiomas. 

Outros elementos também se destacam neste início de trajetória do filósofo e 

professor Vieira Pinto, a saber, a filosofia clássica Tomista e idealista, a sua 

proximidade com o catolicismo, os ideais da Semana de Arte Moderna e o 

nacionalismo elementar de formato ufanista. Todos estes elementos contribuíram de 

forma direta e indireta para o seu ingresso no mundo acadêmico, mas não apenas 

isso, esse universo conceitual também será objeto de elaboradas críticas em fases 

posteriores do seu pensamento.  

Como consequência da sua formação clássica, se destaca sua postura de 

professor no ensino superior, pois até aquele momento, se mostrava pragmática e 

manualesca, a despeito do alto nível com que conduzia as aulas. Segundo 

testemunho de ex-alunos, sua orientação idealista e ortodoxa fazia-o apenas 

ensinar, repetindo naturalmente, o que o autor pensava. Este primeiro personagem 



- 44 - 
 

histórico, nos indica dois pontos fundamentais: a) entender o modo como se orienta 

a formação clássica no desenvolvimento das capacidades formais e cognitivas em 

cadeias de pensamento cada vez mais abstratas e disciplinadas. b) o poder que tal 

formação possui de alienar e distanciar o indivíduo da realidade concreta. 

Também é importante comentar a década de 1920, primeiro, pelo 

Modernismo brasileiro que levantou temas decisivos e que tiveram impactos na 

política e certamente deixaram marcas em Vieira Pinto, conforme já assinalado 

acima em sua passagem por São Paulo. Segundo, pelas revoltadas promovidas 

naquele período, a partir dos quartéis em todo território nacional, por oficiais de 

baixa e média patente, os tenentes, o movimento político-militar ficou conhecido 

como tenentismo. Dentre as influências desta década, como por exemplo a estética, 

a busca por originalidade, a valorização da cultura indígena e a aproximação com o 

idioma de forma mais popular, chamada então “língua brasileira”, destacava-se, 

contudo, a forte tendência ao nacionalismo. Um pouco mais tarde, já nos anos 1930, 

esse sentimento iria se expressar pela adesão de vários segmentos da sociedade 

num movimento denominado “Ação Integralista Brasileira” (AIB). O grupo iniciou 

suas atividades em outubro de 1932 e tinha uma clara influência do fascismo 

italiano. Diferente do Tenentismo, que à época era um movimento restrito, a AIB 

liderada por Plinio Salgado, teve maior e amplo engajamento da sociedade. Sua 

característica principal se dava através de um discurso ambíguo, pois, moderno, na 

concepção de organizar o Estado de forma integral, porém, antigo por preservar 

valores tradicionais. Conforme aponta CRUZ (2011) apud LIMA (2015), destaca-se a 

defensiva do movimento em relação as consequências negativas trazidas pela 

própria modernidade, o que provocou uma reelaboração do discurso, donde falas de 

notória identificação reacionária, conjugavam-se às ideias utópicas e modernas de 

ordem e controle. Dois anos depois da criação do movimento, que naquela data já 

era uma organização semimilitar, Álvaro Vieira Pinto ingressou na AIB, atraído pela 

questão da identidade nacional, pela proposta de fazer do Brasil uma nação, a 

despeito dos tons ufanistas do nacionalismo à época. As questões de cunho social 

também atraíram a atenção do jovem Álvaro, porém, de forma rudimentar e nada 

elaborada no sentido de se conceber uma mudança dentro da identificação e 

interpretação da luta de classes. 

Destaco mais uma vez ao leitor que estamos lidando com uma obra em 

movimento, em processo de transformação, e que pode ser compreendida enquanto 
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síntese de um país agitado e dividido, de uma personalidade introspectiva e de uma  

percepção singular de um filósofo que, a despeito da formação clássica, percebeu-

se em seu lugar de fala, pois, desde um país subdesenvolvido, conflituoso e 

desigual. Tal visão e atitude que a tempo reconheceu o perigo de uma especulação 

intelectual vazia, ensimesmada, passou então a olhar a realidade para compreendê-

la em sua crueza. Isso corrobora no entendimento de que Vieira Pinto produziu, 

acima de tudo, um conhecimento concreto, pois, sua obra não é outra coisa senão 

um registro histórico e objetivo, onde se revela o meio em que viveu, as batalhas 

que travou e que por isso se traduz como um conhecimento de caráter mobilizador 

teórico-político-social. Todas essas características são refratárias às interpretações 

que possam buscar alguma coerência linear no curso do seu pensamento ou sugerir 

qualquer semelhança teleológica. Sua grande virtude foi despojar-se da posição 

privilegiada de erudito e acadêmico que tutela e reforça uma posição de 

superioridade. Vieira Pinto percebeu ao não se afirmar nos cânones de reprodução 

do pensamento metropolitano, que teria a liberdade de pensar sem as interdições 

epistêmicas e metodológicas estéreis e pôde assim imprimir em seus textos um 

traço distintivo daqueles que pensavam o país, a saber, a transformação, o comando 

de seus destinos e a criação de uma nação livre e soberana tem nas massas o 

protagonismo. 

O desenvolvimento desse modo de pensar não é um dado que se possa 

analisar de maneira isolada, centrada no indivíduo, existem, pois, elementos que 

surgiram na experiência teórica do filósofo e de muitos outros que habitaram a cena 

intelectual dos anos 50 e 60, completamente distintos daqueles dos anos 20 e 30. 

Isto fica evidente, conforme apontado acima, pelos contornos mais precisos nas 

distintas formas ideológicas entorno do nacionalismo, ou seja, onde antes era 

autoritário e conservador, se mostrará democrático e progressista. Além disso, duas 

organizações bem distintas, cada qual a seu tempo, puderam expressar os anseios 

de cada período e tiveram, no pensamento de Vieira Pinto, um importante impacto.  

No primeiro caso, como já foi dito acima, o jovem Vieira Pinto é atraído pela a AIB, 

pois sendo este o primeiro partido de massas do país, exprimia a necessidade de 

mudanças com um forte discurso de combate às oligarquias regionais. Este 

movimento era amplo e capitaneava diversos setores da sociedade, de intelectuais a 

operários, passando por religiosos a profissionais liberais. A estética do movimento 

com bandeiras, uniformes verdes, os desfiles e a cultura nacionalista criavam uma 
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mística atrativa e distinta dos demais partidos. Contudo, a base de sustentação 

deste grupo político se reunia entorno de valores conservadores e protofascistas. No 

segundo caso, também já apontado aqui, temos o ISEB que não era um partido 

político, mas um grupo de intelectuais reunidos para pensar o país nos mais 

diversos aspectos tendo a política como instrumento de mudança. E assim, no ano 

de 1955 por meio do Ministério da Educação e Cultura o ISEB, a despeito desta 

subordinação, mas possuindo total autonomia, é institucionalizado pelo Decreto nº 

37.608 de 14 de julho: 

Art.2- O ISEB tem por finalidade o estudo, o ensino e a divulgação das 
ciências sociais, notadamente da sociologia, da história, da economia e da 
política, especialmente para fim de aplicar as categorias e os dados dessas 
ciências à análise e à compreensão crítica da realidade brasileira, visando à 
elaboração de instrumentos teóricos que permitam o incentivo e a promoção 
do desenvolvimento nacional (BRASIL, 1959, p. 316), 

 

Os pensadores do ISEB conseguiam, a despeito da heterogeneidade de 

pensamento expresso nas obras e nas distintas interpretações, conferir um sentido 

poderoso para ação humana, assim como, traduzir o clima e a realidade que 

indicava uma iminente transformação.   

“Não há dúvida que a unidade da classe se produzirá afinal, em torno do 
projeto progressista, sobretudo porque não será uma luta isolada, interna, 
particular, das massas estudantis, mas uma frente local da grande batalha 
travada por todo o povo brasileiro, com o fim de libertar-se das múltiplas 
formas de exploração, atraso e dependência de que é vítima. A reforma 
universitária constituindo, como dissemos, um dos aspectos da 
transformação geral da sociedade brasileira, tem de ser simultânea e 
harmônica com as demais reformas exigidas pelo resto da sociedade, neste 
momento.” (VIEIRA PINTO, 1994, p. 97). 

 

Neste trecho, Álvaro Vieira Pinto fala aos estudantes, nela podemos verificar 

a verve do filósofo que circulava entre figuras políticas, jovens e poetas, anunciando 

que havia uma crescente conscientização das massas e que o processo 

transformador já avizinhava-se produzindo seus efeitos nos mais diversos setores da 

sociedade brasileira. Certamente, sua entrada para o ISEB é determinante ao 

autoexame e sua consequente mudança de orientação. Rejeitando inclusive o 

nacionalismo ufanista e autoritário dos tempos da AIB, bem como a ideia do 

integralismo, segundo LIMA (2015) de unificar as diferentes classes de cima para 

baixo através de um Estado forte. Vieira Pinto defendeu o poder público com a 

participação das massas no processo de desenvolvimento do país, opondo-se 
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também à Igreja Católica que se posicionava a favor das instituições privadas no 

papel da organização da vida social.  

Retomando o fio de sua trajetória biográfica e intelectual, em 1955 Roland 

Corbisier convidou Álvaro Vieira Pinto para se tornar professor e chefe do 

Departamento de Filosofia no ISEB. Como já destacamos, é a partir desse momento 

que sua orientação clássica, idealista e ortodoxa deixa de ser preponderante para 

aos poucos ganhar feições objetivistas, diria também materialista. Mas, neste 

momento de transição surgiu em paralelo a corrente de pensamento existencialista, 

onde o próprio VIEIRA PINTO (2007) reconhece a Saviani que: 

“nessa época, como estava numa transição rápida, eu assumi muitas das 
posições existencialistas que não conhecia até então, e assim tive 
oportunidade de sentir o que havia de verdade nelas, não apenas no 
sistema que apresentavam, mas nos conceitos que se podiam aproveitar e 
procurava formular por mim novas maneiras de expor certas ideias de 
ordem humanista, de ordem histórica e nacionalista; e acabou sendo o 
oposto do próprio existencialismo, mas que tinha tirado do existencialismo, 
no sentido de que via a realidade do homem passado por aquela situação e 
chegando a outras conclusões.” (VIEIRA PINTO, 2007, p. 18). 

 

O engajamento, a assimilação, a reapropriação, a criatividade teórica são 

marcas de um pensamento em ebulição e que não se permite a pecha de linear, 

porém, por isso, não menos poderoso e preciso. Nesse período à frente do 

Departamento de Filosofia, lançou várias obras importantes, incluindo a que muitos 

consideram a mais consistente “Consciência e Realidade Nacional”. Em 1962, Vieira 

Pinto assumiu a direção executiva do ISEB, neste momento o Instituto sofria uma 

grave crise financeira, além disso, setores conservadores organizavam uma pérfida 

campanha difamatória encabeçada pelo jornal O Globo, que de maneira parcial, 

divergia do posicionamento do ISEB, declaradamente a favor e comprometido 

intelectualmente com as reformas de base colocadas pelo governo do presidente 

João Goulart. Eis que veio o golpe civil-militar e em 31 de março de 1964 é 

derrubado o presidente Jango. Em seguida a sede do Instituto foi invadida e no dia 

13 de abril é decretado a sua extinção. Álvaro Vieira Pinto foi cassado pelo regime, e 

do interior de Minas Gerais, aonde havia se refugiado, parte para o exílio na antiga 

Iugoslávia, ali permaneceu durante um ano sem poder dar aulas, pois conhecia 

pouco a língua. Em 1966, por sugestão de Paulo Freire, seguiu para o Chile e com 

apoio dele, conseguiu alguns trabalhos, inclusive conferências sobre educação, 

além de trabalhos como tradutor, pesquisador e professor no Centro Latino-
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Americano de Demografia (CELADE), órgão ligado à Organização das Nações 

Unidas. Nessa ocasião, a diretoria da CELADE o havia contratado para que pudesse 

escrever um livro sobre o pensamento crítico em Demografia. Em oito meses o livro 

estaria pronto e dois anos depois editado. Esta obra, segundo as palavras do próprio 

autor, é “de grande importância para o meu pensamento”. No ano seguinte, a 

diretoria da CELADE lhe dava outro contrato, dessa vez Álvaro Vieira Pinto escreve 

“Ciência e Existência” e como a CELADE não publicava, Vieira Pinto o fez em seu 

retorno ao Brasil pela Editora Paz & Terra. Este retorno se deu no momento em que 

o regime militar entrava em sua fase mais sombria, o ano era 1968 às vésperas do 

Ato Institucional nº 5 (AI-5). Já nos 1970, com inúmeras restrições impostas pelo 

regime, Álvaro Vieira Pinto, se ocupou na tradução de dezenas de obras 

consagradas para a Editora Vozes, além de dar continuação a sua obra. Em 

entrevista a Saviani o filósofo menciona algumas de suas obras ainda inéditas, com 

a recomendação para que não se perdessem e que se cuidasse, um dia de publicá-

las, se elas merecerem: “Filosofia Primeira”, “A educação para um país oprimido”, 

“Considerações éticas para um povo oprimido” e a “Crítica da existência” esta última 

incompleta até o momento daquela entrevista em julho de 1981. Hoje alguns 

pesquisadores do autor afirmam ter havido inúmeros esforços para sumir com as 

suas obras, em função do equívoco de se supor seu envolvimento com alguma 

organização comunista, portanto, em 1964 Vieira Pinto era um dos intelectuais mais 

procurados do país, assim como o ISEB era taxado como uma instituição 

subversiva. Em 1982, fruto da insistência de Saviani junto à Álvaro, é publicado 

“Sete lições sobre educação de adultos”. Em 11 de junho de 1987, Álvaro Vieira 

Pinto, falece no Rio de Janeiro aos 78 anos. Dez anos após a sua morte é 

encontrada uma extensa obra, datilografada e toda corrigida a mão, sendo levada à 

publicação em 2005 através de dois volumes com o título de “O Conceito de 

Tecnologia” pela Contraponto Editora Ltda. Em 2008, outra obra citada em entrevista 

por Álvaro Vieira Pinto é encontrada e publicada também pela Contraponto, com o 

título de “A Sociologia dos Países Subdesenvolvidos”. 

Álvaro Vieira Pinto foi um gigante e autêntico pensador brasileiro. Poliglota, tradutor, 

violonista, cientista laboratorial, professor, médico e acima de tudo um filósofo. 

Devido a extensão de sua obra e da originalidade da mesma, marcadamente ímpar, 

posto a regra dos pensadores nacionais de serem representantes nos trópicos sul 

dos ilustres filósofos europeus, pôde sem medo e sem a hipocrisia típica, assumir 
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sua condição de filósofo de um país subdesenvolvido para desferir e denunciar a 

ideia quase extinta atualmente, da divisão do mundo entre metrópole e colônia. O 

professor e filósofo em sua erudição engajada impactou e influenciou diversos 

pensadores brasileiros como por exemplo, Darcy Ribeiro e Paulo Freire. Sua vida e 

obra, como pudemos acompanhar, necessita, até por ser ampla e variada com 

trabalhos nas áreas da educação, trabalho, ciência, filosofia, tecnologia, política, 

subdesenvolvimento etc. ser conhecida, estudada e debatida, pelo valor e impacto 

atemporal que possuem para nossa atual sociedade, isto não apenas pelo mérito da 

obra em sua originalidade e qualidade impressa em conhecimentos contra 

hegemônicos, mas pelo próprio e completo estado de paralisia que perdura há 

exatos 54 anos no país. 
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5. CONTRIBUIÇÕES DE ÁLVARO VIEIRA PINTO ÀS QUESTÕES DA 

PSICOLOGIA 

 

5.1 Os primeiros passos da Psicologia no Brasil 

A Psicologia do país subdesenvolvido, desde sua penetração até todo 

processo de desenvolvimento e institucionalização, se caracteriza por receber, de 

um lado, toda problemática secular e ultramarino deste saber multifacetado, e de 

outro, a preocupação com os fenômenos psicológicos, oriundos de outras áreas do 

saber dominante, pela necessidade de controlar, adaptar e persuadir, crianças, 

jovens e mulheres para oferecer o melhor da colônia para a metrópole. Falo a partir 

de um determinado ponto histórico de introdução do pensamento psicológico no 

país, fundamental para estabelecer as bases e o ambiente para importação no 

século XIX da Psicologia científica e com ela justificar a instrumentação moral ao 

abordar, dentre outras coisas, a problemática do trabalho em suas mais variadas 

dimensões. Com relação a este momento histórico/genealógico, se afirma sem 

dúvidas o serviço da dependência, inclusive justificado pela criação do mito do 

indígena preguiçoso, do “caráter brasileiro”, a ideia do trabalho como instrumento 

purificador, opondo-se ao vício, ao ócio e ao pecado. Tais concepções ainda 

sobrevivem no imaginário brasileiro e estiveram amplamente relacionadas ao 

contexto de inserção do pensamento psicológico no país, bem como a expansão 

econômica europeia. A articulação entre os interesses econômicos e a Psicologia 

permitia a difusão da ideologia dominante, primeiro para a colônia, depois em favor 

do império.    

A influência europeia no pensamento brasileiro produziu ainda uma elite 

submissa, com intelectuais sem originalidade teórica, porém, bastante competentes 

em reproduzir o conhecimento da metrópole. Nesse sentido, discordo em termos de 

Jacó Vilela (2012) que assim como Schwarz (1977), afirma que as “ideias e práticas 

em contextos diferentes daqueles em que foram produzidas não é necessariamente 

ou, pelo menos, não o é na quase totalidade dos casos, uma reprodução daquilo 

que foi construído em outro lugar”. De fato, porém, não diria reprodução, o termo 

mais preciso seria etapa imitativa da ciência subdesenvolvida, por ela, não se tem 

novas produções ou teorias científicas, existe apenas a possibilidade de se trabalhar 

com temas nativos, porém orientado conforme aponta a matriz psicológica do 

momento e sem confrontar os desejos de domínio da classe dirigente.  
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É perfeitamente compreensível, entretanto, que a ciência de um país 

periférico, absorvesse naquele momento introdutório o discurso de universalização 

do conceito de ciência e o adotasse como panaceia, incorporando seus métodos e 

modelos conforme a verdade objetiva orientava à época. Essa condição possibilitou 

aos intelectuais brasileiros ir além do colonial pensamento psicológico religioso com 

sua ideia metafísica de alma, adotando mais tarde em seu lugar, inclusive em outras 

instâncias da vida nacional, o suporte teórico do positivismo. Isto foi possível graças 

a combinação elite + eurocentrismo, por onde o conhecimento psicológico em seu 

início, esteve decisivamente associado a duas formas de poder: o poder econômico 

da classe dominante que enviava seus filhos à Europa para trazer o “frescor” das 

novas ideias e ao poder médico que veiculava, através do prestígio das ciências 

naturais e biológicas, o estudo da alma à fisiologia do cérebro. Assim aponta JACÓ 

VILELA (2012): 

 

“Se as produções sobre a alma advêm principalmente do clero, a nova 
ciência é uma construção dos médicos, normalmente filhos de grandes 
latifundiários, com algum tipo de formação na Europa - no início, sobretudo 
na França -, de onde voltam imbuídos de “um bando de ideias novas” 
(Romero, 1926): evolução, materialismo, progresso, positivismo, ciência e 
por que não? Psicologia. São eles principalmente os especialistas que 
ocupam o lugar dos literatos.” (JACÓ VILELA, 2012, p. 33). 

 

A primeira geração responsável por difundir o conhecimento em Psicologia no 

país, o fizeram, portanto, através das Faculdades de Medicina. As teses da época 

citavam autores alemães como Gall, Wundt, Humbolt, Fechner, também nomes da 

Psicologia francesa como Ribot, Charcot, Pierre Janet. Estavam presentes teses que 

versavam sobre frenologia, histeria, hipnotismo, antropologia criminal, 

degenerescência. Estes primeiros trabalhos teóricos são produzidos, como bem 

sabemos, numa sociedade conservadora, escravocrata, religiosa, hierarquizada em 

favor do homem branco. Uma sociedade feita de fora para dentro, de cima para 

baixo, lançando mão da ciência para legitimar seus preconceitos a pretexto 

civilizatório com brutalidade, autoritarismo e tutela do povo. Com isso, o status quo 

se mantinha inalterado, assim como se omitia das pessoas os horizontes 

perceptivos da realidade, bem como, os meios reais para o desenvolvimento da 

autonomia.  

Esse panorama inicial nos situa no tempo e no espaço, traça um perfil, uma 

característica de trajetória persistente de dependência epistemológica e 
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subdesenvolvimento científico, além de práticas autoritárias em nome da ciência. 

Refiro-me, como disse acima, a etapa imitativa da ciência, fase em que o saber 

psicológico se instala no país através das teses teóricas estrangeiras, porém, não 

avança em inovações, chegando ao tempo presente ainda carente de reflexões 

acerca da realidade brasileira e sem qualquer proposta teórica que reoriente este 

campo multivariado/fragmentado, com  diversas posturas teóricas e metodológicas e 

por isso em permanente crise. 

A Psicologia ao longo da sua história institucional, assim como o conjunto da 

intelectualidade brasileira, jamais ameaçou ou surpreendeu a classe dirigente 

através de um saber científico contestador da realidade. Logicamente, estes setores 

compunham a própria elite e já se espera que a classe intelectual ocupe o Estado, 

porém, nunca no sentido de virá-lo do avesso, revolucioná-lo progressivamente pelo 

fortalecimento das camadas populares, propondo um novo equilíbrio de forças, mas 

buscou-se justificar ao longo do tempo, antigas práticas a pretexto de fazer avançar 

em algo que nunca saiu do lugar, a saber, a estrutura que mantém o Brasil como o 

país mais desigual do mundo.  

Nossa intelectualidade científica não faz a sociedade pensar. Ela própria tem 

medo de fazê-lo, não ousa propor, não ousar imaginar, principalmente sair do lugar 

seguro que os antigos modelos científicos metropolitanos conferem. Muito do que se 

tem feito historicamente seguindo os modismos acadêmicos, em especial pelas 

mãos de uma parcela da atual Psicologia e demais campos do saber colonizado, é 

apaziguar as contradições, os interesses contrários, servindo conforme aponta Vieira 

Pinto (1994) como “peça do dispositivo geral de domínio pelo qual a classe 

dominante exerce o controle social,” seja através dos conteúdos teóricos importados 

e abstratos, descolados da realidade, seja por apostar em atividades acadêmicas 

alienantes, afastadas das periferias, seja pela fundamentação e aplicação das 

justas, porém, neutras políticas públicas, que assim como no passado higienista e 

eugênico, não discute com a população sua real condição no interior da sociedade 

brasileira, não se cria consciência política, tampouco condições de mobilização. Pelo 

contrário, há sempre algum intelectual de gabinete explicando o Brasil, porém, a 

serviço da ocultação da realidade e de alguma forma propondo a sua conciliação, 

como se a condição de subdesenvolvimento não fosse algo que merecesse atenção 

da ciência, como se este tema não tivesse ligação direta com o processo de 

desumanização do indivíduo e da sociedade. 
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Neste trabalho sugiro uma reflexão acerca da possibilidade ou viabilidade de 

um modelo de ciência para a Psicologia brasileira, um modelo autônomo, que 

produza conhecimento interessado, que conceba que um psicólogo é um projeto 

político e científico. Também sugiro pensar uma metodologia para investigar a 

natureza do homem terceiro-mundista, tencioná-lo pela compreensão dos fatores e 

condições materiais de sua existência. Essa ciência psicológica deve estar 

conectada a um projeto de desenvolvimento e combate da desigualdade, levado a 

cabo por uma política científica nacional onde a Psicologia pudesse estudar e agir a 

partir das articulações: nacional, científico e revolucionário. Mas não apenas isso, 

também é evidente que como por efeito da complexidade deste saber, do qual 

assumimos o ônus de uma ciência polêmica e em permanente crise, este trabalho 

também traz neste capítulo um posicionamento referente as propostas de uma nova 

ciência frente a seus antigos dilemas. 

Diante deste breve quadro histórico e contemporâneo, o passo derradeiro 

deste trabalho é “psicologizar” o pensamento de Álvaro Vieira Pinto como 

possibilidade de construção de uma teoria psicológica capaz de alcançar as 

expectativas expostas acima, bem como abranger, de acordo com o próprio VIEIRA 

PINTO (1963): 

 

“a totalidade da realidade, pois a nação subdesenvolvida não é um universo 
fechado sobre si mesmo, mas parte da realidade histórica mundial. As 
grandes filosofias cumprem, ao menos em intenção, a finalidade de fornecer 
a explicação do real. Sendo, porém, a maioria delas de caráter idealista, 
nascem de uma posição inicial equivocada, que inverte os termos originais 
do problema. Colocam na origem não a totalidade da realidade, natural e 
social, como existência em si, mas a consciência, a que atribuem a função 
de se dirigir a um mundo que não existiria sem ela.” (VIEIRA PINTO, 1963, 
p. 258). 

 

A consciência parece-me, nesse sentido, ser um objeto preferencial em 

Psicologia e continua sendo uma fonte inesgotável de discussões e dissensos. 

Descartes foi o primeiro a sistematizar o problema da consciência e o fez referindo-a 

enquanto instância imaterial, a chamada res cogitans, a um eu, uma pessoa ou 

sujeito. Os nomes são muitos, mas a ideia é a mesma: uma instância imaterial, 

ligada a outra de natureza oposta, res extensa, substância de natureza material. A 

isso se deu o nome de dualismo cartesiano e todo um conjunto de discussões 

filosóficas se fez entorno do problema corpo-alma. Muitas discussões depois se tem 
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o veto kantiano sobre a possibilidade do saber psicológico se tornar científico, frente 

toda a dificuldade de formalizar matematicamente este objeto tão controverso.  

No século XIX, Wundt compreendia a Psicologia como “ciência empírica da 

experiência imediata”. Em sua concepção haveria um paralelo entre os fenômenos 

psíquicos elementares e os processos físicos complexos, ou seja, seriam fenômenos 

unitários, correlatos. Esta concepção, chamada paralelismo psicofísico é central em 

sua proposta e ao mesmo tempo se contrapõe a concepção cartesiana das 

substâncias distintas que se influenciariam mutuamente. Wundt pôde, segundo 

afirma a maioria dos manuais de Psicologia, superar tanto a tradição metafísica de 

Descartes, quanto o veto que impedia que a Psicologia pudesse se enquadrar no rol 

das ciências naturais. Entretanto, a superação do veto, assim como a alegação de 

que este restringia a Psicologia apenas às ciências naturais e não sobre as outras 

formas ou modalidades de ciência, permanecem cercadas de divergências.  

Pois bem, após sucessivas reorientações no campo, como acabamos de ver, 

as instâncias corpo-alma passam a ser entendidas como físico-mental e mais 

adiante nos idos dos anos 80, o mental ganhava nova nomenclatura junto as 

Neurociências, e assim, então chamado “estados subjetivos”, passou a ser 

investigado por essa área como sendo efeitos das atividades cerebrais. Alguns 

filósofos reducionistas como Searle, afirmam que a consciência seria apenas um 

produto biológico, pois se referem as mesmas coisas, mas em níveis diferentes, ou 

seja, o filósofo estadunidense sustenta que a consciência é causalmente explicada 

pela atividade neuronal, porém, Searle de maneira incongruente admite não haver 

identidade ontológica entre a consciência e os processos cerebrais. Deste modo, a 

despeito dos progressos, as correlações entre os estados subjetivos e as atividades 

cerebrais, até o momento estão distantes de terem a palavra final acerca deste 

problema seminal. 

Ora, como bem sabemos, em Psicologia de acordo com a corrente de 

pensamento ou entendimento acerca de ciência é possível que o mesmo objeto seja 

visto, interpretado e estudado de maneira completamente distinta. A consciência tal 

como acompanhamos neste breve e resumido itinerário, pode ser considerada, do 

ponto de vista histórico, um dos objetos psicológicos de maior volatilidade, sendo 

tratado por áreas e formas distintas no interior deste saber, também por campos que 

transcendem as fronteiras da Psicologia. O que alimenta discursos díspares acerca 

da disciplina, os quais dão conta de que, de um lado, a Psicologia estaria fadada à 



- 55 - 
 

extinção, frente as fortes inclinações e avanços das neurociências, das ciências 

cognitivas etc., e de outro, afirma-se que este saber é jovem e que ainda se pode 

avançar muito no estudo científico da psiquê. O certo é que o aluno de Psicologia ao 

ingressar neste campo de estudo, receberá ao longo de sua formação, alguns sinais, 

alertas de que chegará o momento em que ele terá de fazer uma escolha teórica. 

O horizonte de oferta é amplo, nele se encontram os que advogam que a 

Psicologia deveria ser uma ciência natural, outros que a defendem como ciência da 

vida mental, enquanto outros a pensam como ciência do comportamento. Também 

teremos aqueles que pensam que a Psicologia deveria ser apenas uma ciência pura, 

sem qualquer forma de aplicação. Por outro lado, é justamente o campo da prática 

institucionalizada onde a Psicologia mais avançou e com alguma coesão 

profissional, a despeito de toda diversidade e áreas de especialização. Mas sobre a 

disciplina científica, como vimos, o mesmo não acontece. Pois, parece-me que até 

mesmo o entendimento do que seria um avanço, aqui, necessitaria de um consenso 

mínimo. 

Para se ter uma ideia mais precisa acerca do dilema do aluno e do quão 

distinto é o objeto, o método, a abordagem, etc. tomemos como exemplo o curso de 

Psicologia da Universidade Federal Fluminense, na cidade de Volta Redonda. Além 

das ênfases em saúde e trabalho, o aluno ingressante vai se deparar com 59 

disciplinas obrigatórias e mais 300 horas de disciplinas optativas. Dentre obrigatórias 

e optativas, podemos identificar e destacar algumas disciplinas que são verdadeiras 

representantes das mais diferentes correntes.  

Por isso, podemos promover aqui, uma divisão cronológica, uma divisão que 

se segue do final do século XIX ao início do século XXI, denominando-as da 

seguinte maneira: correntes históricas extintas, correntes clássicas, correntes em 

construção. É importante destacar que algumas correntes de pensamento foram 

absorvidas pela Psicologia, possuindo datas anteriores a sua própria constituição 

enquanto ciência. Figurando entre as extintas temos o Estruturalismo (1890-1920) e 

o Associacionismo (1749-1930); dentro das clássicas temos Behaviorismo (1913 até 

o presente), Gestaltismo (1912 até o presente), Psicanálise (1890 até o presente), 

Humanismo (1950 até o momento); ainda em construção podemos citar o 

Construtivismo, a Corrente sócio-histórica, o Cognitivismo e as Narrativas. 

Assim, em Psicologia estamos lidando com oito correntes de pensamento e 

uma infinidade de abordagens derivadas a partir dessas influências e de outras. 
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Estabelecer um diálogo, na maioria das vezes, é impossível, logo, discordâncias e 

embates passam a ser a regra, principalmente quando a temática é o seu caráter ou 

estatuto de ciência. Desse modo, não será difícil encontrar correntes que se dizem 

contrárias as ciências, outras que reivindicam novos cânones de ciência e outras 

correntes que simplesmente se mantém dentro da lógica comum do fazer científico. 

Todavia, antes ainda de avançarmos na discussão, precisamos delinear algumas 

características, mínimas, diga-se de passagem, de cada corrente para entender o 

que está em jogo nessas escolas de Psicologia. E só então considerar o que pode 

ser dito a partir de Álvaro Vieira Pinto. 

Começando pelo Behaviorismo, é desnecessário dizer que sob este guarda-

chuva encontramos algumas outras formas desta abordagem, sem entrar no mérito, 

podemos dizer de modo geral que essa corrente surge em divergência ao método 

introspectivo, propõe o comportamento como objeto legítimo para a Psicologia e se 

orienta através dos princípios do empirismo, na medida em que tem como base os 

fatos observados; também possui o determinismo (probabilístico), quando assume-

se que o comportamento é determinado. Porém, por este objeto ser complexo, com 

inúmeras variáveis, não se tem um determinismo absoluto; observa-se também a 

parcimônia como caraterística científica, pois diante de duas explicações plausíveis 

para um mesmo evento, assume-se a explicação mais simples; e por fim assume-se 

a manipulação científica, pois as explicações devem ser submetidas a 

procedimentos que demostrem a sua validade. 

A Psicologia da Gestalt também criticava o método introspectivo; seu modelo 

é semelhante ao da física. Obedece a ideia de campo, onde o comportamento é 

compreendido em termos dinâmicos através das experiências perceptivas. Enfatiza 

assim, os aspectos fisiológicos sem ser reducionista. Seus princípios são unidade, 

segregação, unificação, fechamento, continuidade, proximidade, semelhança, 

pregnância da forma. 

Como as demais, a Psicanálise também criticava o método introspectivo, 

porém por outros motivos, sendo o principal deles o caráter de abstração e a 

tendência a generalização. Seu método é o tratamento e para isso se utiliza da 

técnica da associação livre e da interpretação. Seu princípio é a análise dos conflitos 

sexuais/pulsionais do inconsciente originados na infância. Dentre alguns conceitos 

se destacam os seguintes: o inconsciente, o desejo, formação de compromisso, 

complexo de Édipo, estruturas psíquicas, transferência, pulsão de morte, etc. 
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Finalizando as grandes correntes de pensamento, temos o Humanismo. Sua 

crítica é direcionada ao Behaviorismo e à Psicanálise, correntes deterministas. O 

objeto para esta corrente continua sendo o homem, porém, sobre ele, tem-se uma 

nova perspectiva, muda-se a relação com o objeto. Seu princípio é a consideração 

do sentido, posto que explicações de parte ou da soma delas não respondem sobre 

a totalidade em movimento que é o homem. 

Diante do exposto com o perdão antecipado ao leitor por certa simplificação, 

não há dúvidas, cisões e fissuras; é o modus operandi deste saber frente a 

constatação de novas possibilidades teóricas e de pesquisa. Nesse sentido, uma 

questão pode ser colocada: se avançar em novas possibilidades de conhecimento 

em Psicologia significa ampliar as fissuras, devemos parar para tentar integrar o 

atual estado da arte ou continuar e por consequência reforçar o entendimento de 

Marx, onde diz que conhecer algo é saturá-lo de determinações? Se a última estiver 

correta, a Psicologia brasileira ainda pode colaborar no jogo dialético universal e 

singular e assim inovar, mesmo que tal conhecimento produzido da realidade 

implique em nova cisão. Contudo, olhando por outro anglo, a ciência psicológica a 

despeito de demonstrar divisões, estas mesmas indicam ser este um saber de 

fronteira, um saber circulante, que há tempos se manifesta entre as ciências do 

campo humano e natural, mas que diante das determinações dominante, tal 

singularidade não foi valorado como potência, mas sim, como demérito, um ruído a 

ser eliminado.  

Pois bem, como leitor já percebeu a aposta aqui vai na direção de indicar 

novos caminhos teóricos para a Psicologia, afirmando a sua mais marcante 

característica, ser várias em uma só, ou seja, assumir outras frentes de trabalho sem 

o receio de que se estaria tumultuando um campo já complexo e dividido. 

Assumimos ser esta uma potência deste saber e que permite uma liberdade 

interdisciplinar que outras ciências teriam dificuldade de executar. Por outro lado, as 

diversas abordagens e correntes de pensamento em Psicologia, a despeito das 

tentativas de adaptação ou reorientação em terras brasileiras, sempre estiveram 

inegavelmente ligadas às suas origens metropolitanas, o que por sua vez nos 

impediu de termos um pensamento próprio ou mesmo elaborar novas epistemes que 

dialoguem com a nossa história, com o persistente subdesenvolvimento com que 

nos defrontamos todos os dias, com a dominação científica e cultural que nos aliena 

e nos afasta da realidade brasileira, esta mesma que se torna, por uma questão de 
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sobrevivência, cada vez mais individualista, induzida pela maior concentração de 

renda do mundo. Por isso mesmo, ao ponto que nos encontramos, reconheço que 

por um bom tempo ainda insistiremos e nos fascinaremos pelos modelos e 

propostas teóricas ultramarinas. Entretanto, também reconheço a urgência da 

primazia de um pensamento genuíno em Psicologia, o que nos leva assim, ao 

proposito deste trabalho, qual seja, provocar um debate acerca deste tema e 

apresentar propostas que caminhem numa direção desconhecida, em territórios 

pouco explorados, em que o pensamento nacional se arrisque ao novo.  

Deste modo, caro leitor, retornaremos ao início, quando abordamos a 

consciência, porém, desta vez teremos a oportunidade de conhecer e explorar a 

concepção de Álvaro Vieira Pinto a respeito deste tão controverso objeto em 

Psicologia. Para isto, será necessário apresentar a sua teoria do conhecimento, a 

partir dela conheceremos elementos teóricos importantes do filósofo brasileiro que o 

colocam como um pensador preocupado em superar pela pesquisa científica a etapa 

da cultura reflexa, vegetativa, emprestada e imitativa do saber nacional. Neste 

proposito o filósofo se coloca ainda em oposição ao pensamento de Descartes e isto 

o faz um pensador da exterioridade. Logo, tanto a sua postura teórica, quanto a sua 

concepção de ciência, habilita Álvaro Vieira Pinto adentrar no campo de formação do 

pensamento brasileiro em Psicologia.  

 

5.2 Contribuições de Álvaro Vieira Pinto 

A questão do conhecimento em Álvaro Vieira Pinto é posta com grande 

objetividade, a mesma que faz do filósofo brasileiro um crítico mordaz das 

tradicionais formulações metafísicas em torno do tema. Suas proposições retiram da 

subjetividade humana o protagonismo do conhecer, sendo esta, portanto, 

secundária ao processo da realidade concreta, de um mundo em evolução 

permanente. Daí é justa a formulação em que o autor estabelece o conhecimento 

como conteúdo da atividade biológica. Isto é, o conhecimento é uma propriedade 

geral da matéria viva, o que pressupõe uma inversão da relação pela qual é definida 

a matéria inerte, ou seja, em vez de permanecer como um ser que apenas é do 

mundo, transforma-se em um ser capaz de fazer o mundo ser dele. Assim, o ato de 

conhecer, revela-se como efeito do reflexo da realidade, adquirido pela capacidade 

perceptiva que o ser vivo dispõe segundo sua possibilidade de organização vital de 
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reagir cognoscitivamente ao meio/mundo circundante. Se o conhecimento 

acompanha o processo evolutivo, segundo Vieira Pinto, cabe variações, graus de 

claridade ou representação distintos para cada tipo de ser vivo na medida que nos 

elevamos na escala biológica. As consequências destas afirmações é de que o 

conhecimento não é exclusivo ao ser humano e que resulta sempre da existência do 

ser vivo no mundo. Dessa forma, “estar no mundo” é algo universal, comum a todos 

os animais, porém, no homem, tem como caraterística o fato de nele se tornar 

consciente. Por outro lado, outra importante consequência, é que o filósofo retira da 

consciência o status de fundador do conhecimento, posto que ela, como veremos a 

seguir, não origina o mesmo, mas é resultado daquele, ou seja, a consciência surge 

através de um amplo processo de desenvolvimento da escala evolutivo-biológico. 

Isto confere ao conhecimento seu fator histórico, e o faz, segundo ele, conforme os 

três modos gerais de intercorrelação entre o organismo e o mundo, a saber, o 

tropismo, o instinto e a ideia. Álvaro Vieira Pinto estabelece de maneira objetiva e 

crítica, uma teoria do conhecimento com diferentes modos e graus de complexidade 

possibilitados pela organização do ser vivo, ou seja, o conhecimento se dá em níveis 

e atinge um determinado grau de acordo com cada etapa evolutiva das espécies e 

representa a característica da realidade conforme esses níveis se dispõem. 

Assim coloca VIEIRA PINTO (1969): 

 

“Em toda essa escala o conhecimento se revela uma propriedade geral da 
matéria viva: a de ser capaz de sensibilizar-se pelas condições do ambiente 
e reagir a ele com respostas que tendem a ser as mais apropriadas, as mais 
eficazes para contornar a ação possivelmente prejudicial de algum elemento 
do meio. A repetição da experiência de superar um dado obstáculo leva à 
formação de hábitos de respostas a tais situações, os quais, com o correr 
do tempo, se incorporam por via de transmissão hereditária ao patrimônio 
de comportamentos de uma espécie, e irão definir o grau de conhecimento 
a que chegou. Em todas as espécies, e na acepção mais lata em que 
podemos enquadrar, o conhecimento é o reflexo da realidade adquirido pela 
capacidade perceptiva que o ser vivo, segundo sua possibilidade de 
organização vital, está habilitado a fazer dessa realidade.” (VIEIRA PINTO, 
1969, p. 19).  

 

Esta citação não deixa dúvidas a respeito do caráter e das pretensões do 

filósofo brasileiro, pois o que está em jogo nela é o rompimento com a lógica formal 

dominante, cujo conhecimento se pauta por uma produção absoluta, abstrata e 

individual da consciência humana. O projeto filosófico de Vieira Pinto traz o 

conhecimento para o plano da realidade objetiva do mundo. E ao tratá-lo enquanto 

propriedade geral da matéria viva, inevitavelmente ele se contrapõe ao cogito 
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gnosiológico inteiramente metafísico de Descartes, cuja totalidade do conhecimento 

não pode explicar. Ela própria, a lógica formal, se reconhece como uma modalidade 

do conhecimento, qual seja, o conhecimento das operações intelectuais. Nesse 

sentido, para fundamentar o conhecimento Vieira Pinto subverte o consagrado 

conceito absoluto, metafísico e unicamente subjetivo de Descartes: “eu penso”. 

Segundo Vieira Pinto o fenômeno do conhecimento não se deve a uma evidência 

interior, de uma consciência referida a um eu solitário e incomunicável, que se 

engana duplamente, primeiro por duvidar e segundo, por creditar ao espírito no 

interior do indivíduo, tanto a origem indubitável quanto o critério de verdade do 

conhecimento. 

 Ao negar o cogito cartesiano, Vieira Pinto lança sobre o critério de verdade o 

“nós pensamos”, e nas palavras do autor: “o nós” a que me refiro inclui-me 

imediatamente num processo objetivo, exterior a mim e a qualquer outro homem, 

cuja validade não necessita confirmação para mim, porque eu é que sou a 

confirmação dele”. (Vieira Pinto 1969, p. 17) Esta colocação em sua amplitude, não 

é excludente, pelo contrário, a expressão “cogitamos” cunhada pelo filósofo em 

oposição a formulação tradicional, contemplam “tanto o aspecto cogito, eu penso, 

como o aspecto cogitor, eu sou pensado”. Aliás, eles depuram os elementos 

metafísicos e ilusórios pensados por Descartes, introduzindo por sua vez o fato 

social e o histórico ao problema do conhecimento, concomitante a evolução 

biológica.  

Esta formulação nos dá uma dica de quão complexa pode ser a ciência 

psicológica, pois, se elegermos a consciência como objeto de estudo, tendo como 

base a teoria do conhecimento crítico de Álvaro Vieira Pinto, não faria mais sentido 

estudá-la em termos de uma evidência interior, identificada com um sujeito 

individualizado e apartado do mundo e de suas relações sócio-históricas. Além 

disso, investigações científicas que considerem aspectos cognitivos, neurológicos, 

sociais, históricos, existenciais e comportamentais, a despeito de suas 

especificidades, teriam nesta consciência um eixo conector de elementos 

fragmentados da exterioridade, donde ela mesma resulta e provoca, em unidade 

dialética e em movimento, a expressão e a transformação da realidade. Em outras 

palavras, este amplo movimento do conhecimento, se sintetiza no conceito mais 

elevado cunhado por Álvaro Vieira Pinto, o de “produção da existência”. Essas 

primeiras considerações deixam alguns pontos carentes de maiores 
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esclarecimentos. Os termos usados pelo filósofo, por exemplo, a despeito de serem 

mantidos conforme se convencionou chamar, alguns destes, ou mantem o mesmo 

significado sofrendo leve modificação ou não guardam relação necessária e/ou 

identificação com aquilo que indicam na tradição do pensamento ocidental. Assim, 

durante o texto na medida em que forem surgindo, veremos esclarecidos, na visão 

do filósofo, o que seja os conceitos de representação – ideia – subjetividade – 

consciência – bem como o conceito de produção de existência e sua importância 

para superar a condição de Psicologia subdesenvolvida. 

Seguindo ainda o desenvolvimento acerca do conhecimento, Vieira Pinto, 

como vimos acima, o compreende enquanto conteúdo da atividade biológica. Ora, 

esta ação da matéria organizada, a diferencia enquanto sistema vivo do restante da 

natureza, da matéria inerte que apenas sofre passivamente as transformações de 

ordem físico-química e mecânica. Desse modo, pela diferenciação ontológica, nos 

primórdios do processo evolutivo, é inaugurado o conhecimento, garantido pelo fato 

objetivo de que a matéria, desde a aurora dos tempos se pôs em estado de 

transformação permanente, onde uma parte se descola originando a vida. Este dado 

da realidade se apresenta em níveis, desde as formas mais elementares das 

espécies até as etapas mais avançadas, entendido e identificado pelo autor como o 

ato humano da pesquisa científica. É o que iremos acompanhar neste breve resumo 

extraído a partir da obra “Ciência e Existência”, onde o filósofo vai afirmar que o 

conhecimento existe como ato vivo de apreensão da realidade. 

Álvaro Vieira Pinto identifica no processo evolutivo do conhecer três fases: 1) 

fase dos reflexos primordiais; 2) fase do saber; 3) fase da ciência. Através destas 

fases, o autor descreve seis graus do processo de conhecimento. No grau mais 

elementar do conhecimento, a representação da realidade é inconsciente. Neste 

grau, encontramos o fenômeno biológico denominado tropismo, em que o ser vivo 

apenas reage com respostas úteis e incondicionadas. No segundo grau, a espécie 

animal possui ainda representação inconsciente, porém, mais organizada e de ação 

complexa em função de certo acúmulo de percepções e por consequência, surgem 

formas simples de reflexos condicionados. No terceiro, temos a transição das 

estruturas dos animais superiores antropomórficas para os degraus iniciais do 

processo de hominização. É o despertar da consciência, porém, com caráter não 

reflexivo, portanto, não alcançam a idealidade e a abstratividade que tornaria a 

representação independente das coisas a que referem. No quarto grau do processo 
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de conhecimento se encontram as formas pré-sapiens. Nele aparece o mecanismo 

de ideação e através deste, a capacidade de abstração, o que possibilita, por 

conseguinte, transcender a situação presente, desligando assim a conexão com o 

objeto despertado pela percepção. As representações tornam-se mais complexas, 

porque surge a possibilidade de vinculação das ideias umas às outras criando um 

“universo de juízos” totalmente subjetivo.  Além disso, aparece a capacidade dos 

reflexos condicionados serem determinados pelas próprias ideias anteriores, capaz 

de fazer lembrar outra ideia. Assim, se pode associar as ideias, formar 

procedimentos lógicos, indutivos e dedutivos, com certa independência das 

percepções imediatas. Surge o universo do pensamento, seguido de modificações 

orgânicas. Novas coordenações musculares e a especialização dos órgãos da 

fonação, permitem que aconteçam os trabalhos manuais e a linguagem articulada. A 

organização do córtex cerebral se complexifica, se estabelece nova relação entre 

homem e mundo. O homem se mostra apto a trabalhar e produzir sua existência, 

tomando medidas intencionais para efetivá-las, o que inclui a produção intencional 

de instrumentos. É dominando a natureza que, para Vieira Pinto, o homem se 

humaniza. Neste momento, iniciam-se as primeiras manifestações do conhecimento 

reflexivo, com o processo de subjetividade correlativa ao desenvolvimento do 

trabalho e das representações, o mundo ideal da cultura começa a se formar.  

O quinto grau do processo de conhecimento é referente a segunda fase do 

processo evolutivo, este é denominado como fase do saber. Esta etapa é 

caracterizada pelo conhecimento reflexivo, define-se pelo surgimento da 

autoconsciência, o homem toma consciência de sua racionalidade e a vê como um 

traço distintivo no processo evolutivo. Note que o saber do animal, segundo 

compreensão do filósofo, transmite-se por herança, é uma transmissão de caráter 

biológico, onde cada geração lega à seguinte, no mapa gênico, os conhecimentos 

necessários para enfrentar a conjuntura do mundo em que tem de viver. Por outro 

lado, o saber no homem se transmite pela educação e por isso é uma educação de 

caráter social, para que a geração seguinte possa receber a carga de cultura 

necessária a responder aos desafios da realidade. Álvaro Vieira Pinto destaca que a 

fase do saber não se encontra apenas no passado da espécie, mas igualmente no 

presente, enquanto fundamento da fase posterior.  

No sexto e último grau, o autor identifica o conhecimento científico como 

sendo a fase da organização intencional e metódica do ato de conhecer, se 
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orientando através de projetos, critérios e normas para sistematização e 

autocorreção do saber, com a intenção de transformar a realidade a seu favor. 

Segundo o entendimento de Vieira Pinto, o conhecimento científico se subdivide 

através de uma etapa intermediária. Nesta etapa existe a intenção em agir 

metodicamente, porém, esta é acompanhada pelo saber pré-metódico, dócil ao 

formalismo e aos valores absolutos. Esta etapa ambígua é a expressão da 

consciência ingênua. Aliás, este modo da consciência, assim como a consciência 

crítica, será apresentado durante o texto, na medida em que forem surgindo. Por 

ora, devo destacar que a produção de conhecimento nesta etapa ou grau 

intermediário, segundo afirma Vieira Pinto, não é falso e nem está privado de lógica. 

Consegue adquirir certas verdades, no entanto, este modo não atinge todo potencial 

de compreensão da realidade, ou seja, é limitado no que se refere a apreensão dos 

processos naturais e sociais, muito menos reconhece os próprios condicionamentos. 

É reduzido ao formalismo intelectual e aos valores absolutos, portanto, é forjado pelo 

hábito do medo das contradições da realidade. Por outro lado, na subdivisão 

posterior, é quando o conhecimento científico alcança a máxima potência de 

apreensão da realidade. Esta, diferentemente da sub etapa formal, corresponde a 

consciência crítica e se orienta através da lógica dialética. Sua explicação abarca 

inclusive o próprio pensar formal, suprimindo a sua manifestação limitada e 

imperfeita no que se refere a eliminação das contradições, a recusa da mobilidade 

na essência e tudo que paralisa o conhecimento em sua totalidade, isto é, a 

pesquisa científica é constituída por atos singulares, mas estes só se explicam e se 

tornam possíveis pela precedência da totalidade. O movimento dialético pressupõe o 

óbvio, a saber, não existe começo absoluto no tempo para o conhecimento.  

Este pequeno resumo traz consigo conceitos subversivos às teorias 

tradicionais do conhecimento, muitos destes, fundamentais para serem postos em 

debates, serem reorientados e/ou aprofundados, investigados em favor de uma 

ciência que se equalize com as aspirações de liberdade de um povo. Nesse sentido, 

duas articulações feitas por Vieira Pinto em sua teoria do conhecimento crítico, 

conseguem ao mesmo tempo, contrapor-se a tradição e ainda indicar caminhos 

epistêmicos, que ao meu julgamento, conferem originalidade crítica à Psicologia 

brasileira. São elas, as concepções de ideia e existência, conforme apontam as 

premissas de sua teoria e que rechaçam qualquer origem transcendental, estranha 

às forças que impulsionam as transformações dos seres vivos e, por conseguinte da 
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produção de conhecimento originados da relação, percepção e reação em face do 

mundo. Vieira Pinto diz não fazer sentido insistir, como se fez no século XVII, sobre 

o problema da origem das ideias, buscá-las a partir do homem biologicamente 

constituído, bem como isolado do restante da sociedade. Tal postura é metafísica, 

denuncia o filósofo brasileiro, pois não respeita a evolução do animal, da matéria 

viva que se organiza anatômica e fisiologicamente aos poucos, tornando o homem 

capaz de produzir imagens abstrativas das coisas. Tão pouco respeita o traço social 

do homem, desenvolvido de modo variado no curso histórico, com o diferencial em 

relação as demais espécies gregárias, pela condição de trabalhar a natureza para 

subsistir. Assim, vai dizer Vieira Pinto que: “É exatamente esta atuação com o fim de 

produzir o que não está imediatamente dado, que configura a essência do trabalho. 

Por isso, só o homem é um ser vivo capaz de trabalhar.” De acordo com VIEIRA 

PINTO, (1962) desta condição se segue outra tão fundamental quanto a primeira:  

 

“...o trabalho que o homem, por necessidade, exerce sobre o mundo 
exterior não pode ser praticado de modo isolado, individual, agindo cada 
trabalhador independentemente dos demais. Ao contrário, a condição para 
que seja realizado com êxito, se encontra na associação dos indivíduos 
para cumprir em operação conjunta a tarefa que devem levar a cabo para 
sustentar a vida.” (VIEIRA PINTO, 1962, pág. 10). 

 

A natureza dialética da ideia informa que o homem é um ser que produz a sua 

existência e tal condição está ligada a sociabilidade humana, pois como vimos, o 

trabalho sobre a natureza para se manter não é feito isoladamente. Esse conjunto 

de condições objetivas e existenciais permitem que emerjam as ideias como 

representação de um objeto, situação ou fenômeno que desperte interesse no 

homem, ao mesmo tempo em que determina a incorporação destas ideias à 

economia da sociedade. Este movimento, segundo Vieira Pinto, revela uma 

contradição essencial, qual seja, a possibilidade de que a ideia seja ao mesmo 

tempo um bem de consumo e um bem de produção. Assim, de acordo com o 

filósofo, o homem consome socialmente as ideias como qualquer outro bem 

produzido pelo trabalho e o faz porque se dedica a produzir a sua existência.  

Diante deste entendimento, a ciência psicológica brasileira dever-se-ia 

debater e refletir a importância de uma pesquisa sobre o surgimento, validade e os 

condicionamentos das ideias a partir dos modos distintos da consciência, assim 

como, a condição subdesenvolvida e colonizada sobre a qual estamos produzindo 

nossas existências. Esse mote de estudo é indispensável, posto o tema da 
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alienação cultural, cuja ciência é parte suprema desta. Segundo Vieira Pinto, a 

alienação cultural encontra na consciência ingênua o suporte para sua disseminação 

e consequente dominação. De acordo com o filósofo, esta consciência não chega a 

conceituar por si e para si as ideias que possui, apenas as emprega enquanto bens 

de consumo. Trazendo esta questão ao tema deste trabalho e sobretudo expondo às 

forças envolvidas e comprometidas com o sistema, cuja manutenção depende da 

bem executada política imperialista, as ideias que circulam em sociedades como a 

brasileira, sejam aquelas oriundas da cartelização da opinião pública via meios de 

comunicação em massa, sejam as que são produzidas sob um suposto rigor 

acadêmico, mas advindas da consciência ingênua, não se mostram como outra 

coisa, “senão armadilhas intelectuais, cavilações ociosas ou disfarçadas traduções 

das próprias definições metropolitanas, bem expostas em língua nacional, para 

serem assimiladas pela mentalidade do país inculto” (Vieira Pinto, 1969).  

Sobre esta perspectiva, as ideias não são meras abstrações inocentes, elas 

surgem de condições objetivas e materiais ligadas a produção da existência, mesmo 

que este existir envolva em nível global, a exploração e a espoliação de um povo em 

favor de outro. Há séculos o sistema de dominação lança mão de um conjunto de 

ideias para legitimar-se, muitas dessas ideias, a despeito de tentar a compreensão 

da realidade subdesenvolvida, o que fazem, de um lado, é apaziguar a consciência 

moral das classes dominantes, e de outro, apenas confundir a explicação através de 

uma erudição diversionista do saber acadêmico colonial. As consequências mais 

notáveis são o retardo e o fascínio que o consumo puro e simples das ideias 

forâneas tem sobre os dominados, pois, além de atrasar a ascensão ao grau mais 

elevado de conhecimento, donde a consciência é crítica, tais ideias de caráter 

absoluto e metafísico carregam consigo o traço da violência epistêmica, ou seja, o 

prestígio da lógica formal aliado aos estamentos sociais conservadores, são  

castradoras de toda originalidade criadora, pois deslocam do horizonte de 

possibilidade a transformação da realidade. VIEIRA PINTO (1969) é enfático ao 

analisar a condição da sociedade subdesenvolvida, cujas elites são a expressão da 

alienação cultural: 

 

“As elites dominantes, nas sociedades como as nossas, normalmente 
alienadas, comportam-se como animais irracionais: estes depredam a 
natureza para subsistir, o homem alienado depreda a cultura. Toma desta 
os bens, as ideias, que armazena no espírito, mas é incapaz de produzir 
com elas qualquer coisa original, ou seja, de criar a cultura emergente, 
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autêntica, sem o auxílio da que absorveu. Por isso, a alienação cultural 
manifesta-se mais frequentemente como simples saber erudito, isto é, 
adorno espiritual, estéril acumulação de conhecimentos, úteis apenas para 
exibição acadêmica ou uso em preleções nas cátedras dos países 
subdesenvolvidos ou nas veneráveis instituições universitárias em plena 
decrepitude nas áreas metropolitanas. A consciência não consegue ser 
criadora, porque para tanto necessitaria compreender-se na condição 
original da intervenção na realidade, pelo trabalho, pela pesquisa científica. 
Entenderia então que no curso da operação sobre o mundo, as ideias 
constituem forças produtivas reais, no sentido em que, sendo efeito do 
hemiciclo indutivo, refletem as propriedades das coisas, permitem agir 
nelas, modifica-las, criar objetos, ou produzir fenômenos até então 
inexistentes, o que tem lugar no hemiciclo dedutivo” (VIEIRA PINTO, 1969, 
p. 52).  

 

Nesse sentido, é possível observar que a Psicologia do país subdesenvolvido, 

sendo feita a muitas mãos, trazem em comum homens de pesquisa cuja a 

consciência ingênua não permite que se “tire de si as ideias de que necessita para 

compreender a si próprio, tal como é explorar o mundo que lhe pertence” (Vieira 

Pinto, 1969). Por efeito, a ciência carrega alguns traços desta alienação cultural, 

sendo eles: a transplantação de teorias e/ou abordagens, a apropriação de 

pensamento alheio, receptividade a toda elaboração cultural estrangeira e a 

correlata dificuldade, típica da consciência do país subdesenvolvido, de produzir a 

interpretação de sua realidade, porém, com ideias que sejam tecidas de seus 

próprios punhos. Logo, o debate acerca da capacidade de superação da etapa da 

cultura emprestada, imitativa, sobre a qual Psicologia brasileira se desenvolveu deve 

refletir o exercício do espanto, ou seja, aprender primeiro a “desver”, aquilo sobre o 

qual estamos habituados, assim como usar uma palavra não registrada em 

dicionário, para que mesmo se arriscando ao ridículo, forçar ver o novo, criar e 

expressar um conhecimento ativo, elaborar um pensamento crítico, científico e 

transformador da realidade, vista e revista. Empreendendo, portanto, conforme 

destaca Vieira Pinto, ser “origem de um projeto próprio de existência para si”. Sem 

isso não será possível à Psicologia brasileira alcançar a outra parte da unidade 

dialética da ideia, a de ser um bem de produção, logo ser um instrumento de criação 

de novas condições da realidade. 

É importante destacar que diferentemente da forma como a consciência 

aparece e é tratada pela tradição metafísica, o conhecimento não surge por causa 

de uma consciência substancializada. O que propõe o filósofo, nesse sentido, nos 

sugere um arranjo criativo que se situa entre o materialismo histórico e o 

existencialismo, isto é, uma síntese destes pressupostos, porém, colocados em uma 
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corrente de pensamento identificado como terceiro-mundismo. Neste âmbito, o autor 

de Consciência e Realidade Nacional, identifica dois modos de consciência, como 

citado acima: a ingênua e a crítica. Nos dois modos, a consciência aparece como 

representação da realidade e como totalidades. Note que o termo representação 

aparece inúmeras vezes em sua obra, mas será que a teoria do conhecimento 

crítico de Vieira Pinto se coaduna ao termo do paradigma tradicional? Para 

responder a esta questão, trago um autor chileno chamado Francisco Varela, sua 

contribuição vai nos ajudar a compreender a distinção do paradigma da 

representação. O biólogo e filósofo chileno, postula a representação segundo 

entendimento de SANCOVSCHI (2007), através de dois sentidos: representação em 

sentido forte e representação em sentido fraco. Na última, a representação se dá 

através do uso semântico e pragmático do conceito. Ou seja, o termo se refere a 

construção ou interpretação de tudo que possa ser compreendido a respeito de 

alguma coisa no mundo. Já no sentido forte do termo, assume-se o mundo como 

dado desde sempre, sendo este pré-determinado e independente de qualquer ação 

sobre o mesmo. O que significa na prática que o conhecimento se resumiria à 

realização de representações mentais de algo que está dado, observando nesse 

sentido, se há correspondência entre o que foi representado e a realidade.   

O elemento que chama atenção encontra-se no sentido forte, pois, a partir do 

entendimento do algo dado e representado, o mundo estaria restrito e imune a 

qualquer atividade que pudesse modificá-lo. Neste ponto é possível aproximar os 

filósofos latino-americanos, pois os dois, cada um a seu modo, se opõem a esta 

concepção, posto as consequências óbvias e deletérias às proposições que visam 

combater as forças conservadoras que sustentam o status quo do sistema. Essas 

forças não são misteriosas, elas se fazem presentes financiando pesquisas 

científicas ao redor do mundo, reforçando e legitimando uma hegemonia 

paradigmática em ciência cognitiva, por exemplo, aversiva aos postulados da 

representação em sentido fraco, cuja ação no mundo sugere mundos distintos, 

interpretações outras, onde o co-engendramento, organismo vivo e mundo se auto 

constroem. Na visão de Vieira Pinto, o mundo aparece em evolução permanente e a 

vida surge enquanto dinamismo em expansão e complexidade, o que coloca os 

elementos histórico, social e biológico articulados em ambientes de produção de 

conhecimento completamente abertos. Isto é, “Ao mesmo tempo levar a supor uma 

infinidade de graus de claridade na representação do mundo, mas tal diferenciação 
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é apenas qualitativa, sendo distintiva para cada tipo de ser vivo que consideramos.” 

(VIERA PINTO, 1969 pág, 20)  

Com isso, a questão da consciência, se coloca mais uma vez, porém, desta 

vez, advertidos das distintas formas de representação, somado a questão de que 

sendo o conhecimento uma propriedade geral da matéria viva, fica insustentável 

mantê-lo através de noções que reforçam os contornos abstratos, individuais ou de 

exclusividade no homem. Além disso, Vieira Pinto, assim como Varela, propõe 

realidades distintas conforme a relação/reação ou ainda o co-engendramento produz 

em termos de conhecimento entre o organismo vivo e o mundo. Varela, conforme 

comentado por SANCOVSCHI (2007, p. 09), por exemplo, na condição de biólogo 

analisa a percepção de diferentes espécies de animais, o resultado não poderia ser 

outro senão, diversas dimensionalidades na visão de cores. Os homens com visão 

tricromáticas, esquilos e coelhos dicromatas, pombos e patos tetracromáticos e 

outros animais com versões de cores do mundo pentacromáticos. Este experimento, 

nos leva a questionar a nossa própria relação frente as formas de vida animal, cuja a 

experiência de mundo e por consequência o conhecimento destes, vem sendo 

seriamente agredido pela fúria capitalista em degradar o meio ambiente, calcado no 

engano da superioridade humana. Para Vieira Pinto, o fato do ser vivo estar no 

mundo, difere no homem pelo fato de nele, isto se tornar consciente. Por outro lado, 

a consciência humana inclui-se na continuidade de um processo natural, participa 

dos traços essenciais que a definem e se distingue pela complexidade que atingiu, 

mas em termos de conhecimento, tal qual o animal, ainda será um organismo 

reagindo ao meio. Logo, isto nos leva para uma outra questão, qual seja, o 

tratamento científico e/ou a forma de abordar a consciência pela Psicologia, pois, 

como vimos, ela se afasta da substancialidade transcendental que a caracterizou por 

séculos, porém, a objetividade a qual está inserida a tornaria um objeto de estudo 

aos moldes das doutrinas fisicalistas?  

A obra de Vieira Pinto, não sugere em termos de estudos científicos algo 

parecido com o reducionismo ou “naturalismo biológico” de (Searle apud Araújo, 

2011) onde se pretende analisar a consciência como um produto biológico, tal qual o 

estômago e o intestino constitui-se para a digestão. O fato é que problema da 

natureza da consciência, em termos científicos, não foi resolvido. Se dizia, conforme 

ARAÚJO (2011) que a “década do cérebro” traria em breve, junto aos avanços da 

neurociência e da ciência cognitiva uma solução satisfatória.  Seja em termos de 
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uma linguagem científica em substituição aos termos da Psicologia popular, seja 

através dos modelos computacionais do cérebro que visam um mapeamento do 

mesmo, para desenvolver softwares que reproduziriam o complexo funcionamento 

neuronal, seja também com o uso de neuroimagens para demonstrar identidade 

entre estados cerebrais e estados subjetivos. No máximo o que se pode mostrar foi 

a existência de correlações, mas nada que pudesse concretamente eliminar a 

questão. Nesse sentido, a partir da leitura de Álvaro Vieira Pinto, é possível entender 

o problema por outro aspecto, sem que isto implique em negar a base biológica e 

material da consciência, tão pouco abrir mão do aspecto 

subjetivo/fenomenológico/social da mesma. Assim, é possível dizer que os 

fenômenos mentais se autonomizaram, em certa medida em termos históricos, da 

base natural/biológico e ambiental ao longo do processo evolutivo, de tal maneira 

que os recursos e os métodos experimentais, nos passos da observação, hipótese, 

experimentação e generalização jamais poderão apreendê-los em função da 

indisponibilidade ao exame científico. 

Dito isto e para ajudar na compreensão deste problema insolúvel, uma 

metáfora desse processo de acumulação e autonomização dos fenômenos ou 

modos da consciência da estrutura orgânica ao longo do processo evolutivo será de 

alguma valia. Deste modo, sugiro ao leitor atenta observação, pois, pense que 

quando os olhos fitam para as estrelas no céu, com o conhecimento que a 

humanidade possui, através de poderosos telescópios, ninguém duvidaria que se 

trata tão somente do resultado de eventos ocorridos num passado muito remoto. E 

que, em verdade, a luz que vemos, envolve grande consumo de hidrogênio no 

interior de uma estrela, assim como um reator nuclear, gerando energia que a faz 

brilhar. Grande parte das luzes que vemos brilhando no céu, são completamente 

autônomas, ou seja, desligadas e independentes em relação as estrelas e aos 

eventos que as originou, posto, serem consideradas mortas há muito tempo. Certa 

feita, é possível entender que a consciência é o brilho de uma estrela, e como tal, 

seria possível estudá-la a partir de algumas características, que no caso de uma 

estrela, seriam distância, cor, intensidade, massa, localização, etc. seria possível, 

portanto, a descrição de algumas características que levaram milhares de anos para 

chegar até aqui e se tornarem visíveis a nossa percepção, porém, estudar a estrela 

propriamente dita, encontraria limites incontornáveis. Da mesma forma, se 

entendermos que a consciência é este brilho, esta claridade que se apresenta hoje, 
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com todas as suas modalidades e características instigantes, ao mesmo tempo, 

limitadas a investigação tradicional, dentro dos marcos das ciências da natureza. 

Concentraríamos nossos esforços no estudo daquilo que é possível, dos quais os 

meios podemos alcançar e tornar viável tal conhecimento. Reconhecendo que o 

brilho de uma estrela e a consciência são resultados de uma série de eventos 

ocorridos no passado evolutivo da espécie, e como tal, estes eventos já não estão 

disponíveis ao estudo. Guardando as devidas proporções e as diferenças, ainda há 

uma exceção em relação ao estudo do brilho de uma estrela morta. No caso da 

consciência humana, a base orgânica que testemunhou e chegou até aqui, com as 

devidas modificações evolutivas, se impõe enquanto objeto possível e indispensável 

para a existência de tais fenômenos conscientes. O que fortalece as ciências que se 

utilizam da ideia de que o cérebro já evoluído em si, possa equivaler aos fenômenos 

da consciência. Contudo, essa busca por equivalência já se mostrou frágil pelos 

problemas citados acima, inclusive por não incluírem o mundo e a realidade 

enquanto parte do processo de produção e modificação dialética, consciência-

mundo.  

O objetivo desta metáfora é explicitar a necessidade de novas teorias e 

métodos para entender e estudar a consciência e seus modos. É claro que esse 

esforço em buscar novas bases epistêmicas e metodológicas visam encontrar não 

apenas um lugar de independência para o pensamento psicológico brasileiro, mas 

antes, criar as condições políticas e ideológicas que sustentem uma concepção 

nacional de ciência, onde se possa pensar a condição brasileira de 

subdesenvolvimento. O esforço também visa investigar o homem na condição 

essencial em que produz a sua existência no continente Latino-americano, em 

especial no Brasil, entendendo que se a condição de estar no mundo é universal, a 

produção de existência em si, reservas suas singularidades em cada canto do 

mundo. Logo, a teoria do conhecimento crítico de Álvaro Vieira Pinto, mostra 

claramente quão decisivo pode ser, superar as ilusões metafísicas entorno do 

conhecimento, já que através dele, a realidade apreendida em toda sua estrutura 

será tão mais reveladora quanto mais a consciência dela for crítica. Nesse sentido, 

as causas e os determinantes estruturais que nos tornam cativos e ao mesmo tempo 

atrelados a um conjunto de ideias e práticas devem ser questionados, por mais que 

a explicação dominante pareça satisfazer nossa fome de respostas. É preciso 

fomentar o debate sobre a ausência de elaborações teóricas originais de cunho 
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nacional na Psicologia do país. Sobre isso, Vieira Pinto, versando sobre os 

condicionantes necessários para definir o que seja subdesenvolvimento, afirma o 

imperativo de que os pensadores atendam a dupla condição, a saber, pertençam ao 

país dominado e à classe dominada desse mesmo país. E que possam efetivamente 

se apossar de uma reflexão científica nos termos de uma teoria lógica dialética da 

realidade e através dela, superar a cultura teórica que apregoa uma essência 

abstrata, um universal puro, eterno e imutável. Assim, o método, conforme entende 

Vieira Pinto (1969), “representa os processos de pensamento e de atuação sobre a 

realidade que se acham em direta e necessária vinculação com os modos de 

existência, isto é, dependem do desenvolvimento das forças produtivas que 

determinado grupo social consegue alcançar.”  Isso explica, de um lado, o nosso 

atraso até aqui, e de outro, indica a direção objetiva cuja ciência do país 

subdesenvolvido deve atuar. Ou seja, atuar na essência, na investigação do 

subdesenvolvimento, já que este, segundo formulação de Vieira Pinto, “constitui o 

modo de ser da totalidade da existência de uma comunidade nacional em 

determinada etapa de seu processo”. Sem esquecer que esta existência 

civilizacional, não é um núcleo, fechado em si mesmo, ela faz parte e mantém 

relações subordinadas na realidade histórica mundial. Desse modo, inserido ao 

mundo é preciso investigar, no âmbito da Psicologia, a realidade nacional cujas 

ideias de uma sociedade expressam, em termos de consumo e produção, o grau de 

alienação e subordinação da mesma. Assim, em termos de projeto próprio, a 

Psicologia brasileira deve aprender a ouvir e dar voz àqueles que vivem as 

consequências, de estar no mundo, cotidianamente nas raias da opressão, na 

maioria das vezes sem a devida consciência dos condicionantes que o levaram a tal 

situação.   

Nesse sentido, frente ao que foi exposto, as características e os modos da 

consciência passam ser objetos viáveis e mais efetivos em relação ao tradicional 

problema mente-corpo. Tudo isso indica uma mudança de postura, pois, como 

vimos, os modos de consciência estão ligados inexoravelmente ao fato histórico e 

social, concomitante a evolução biológica, cuja ideia seja na produção ou consumo, 

manifesta-se de tal maneira, a permitir um estudo sistemático, dos determinantes e 

condicionamentos que formam a partir das realidades a produção da existência: 
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“Se abandonarmos as atitudes especulativas, metafísicas, imaginativas, e 
enveredarmos por este novo caminho à procura da essência do ser 
humano, não só descobriremos a verdade a seu respeito, como, além de 
refutar as ilusões idealistas, chegaremos a construir a teoria útil à realização 
dessa mesma essência humana, a qual, conforme iremos ver, não está 
dada de uma vez para sempre em cada indivíduo pelo simples fato de 
nascer, mas tem de ser criada por ele ao longo da existência, dependendo, 
portanto, das condições materiais, sociais em que decorrerá sua existência.” 
(VIEIRA PINTO, 1962, p. 8 e 9), 

 

Prezado leitor, quando a ciência psicológica brasileira é pautada em bases 

concretas, ficamos mais próximos, não apenas da compreensão da nossa realidade, 

mas também, próximos de transformá-la. Nesse sentido, a obra de Vieira Pinto, 

passa ser uma via alternativa e original para construção de uma Psicologia, de fato e 

de direito, genuinamente brasileira, científica e revolucionária. Embora ainda 

incipiente, algumas pistas foram lançadas e oferecidas a sua apreciação e crítica. 

Contudo, está claro o que está em jogo, ou Psicologia em termos teórico-científicos, 

nega a condição subdesenvolvida e continua se pautando através de referenciais 

estrangeiros, ou admite tal condição e compreende o quanto ela nos submete, de 

forma direta e indireta, ao ordenamento dominante do mundo e nos condena ao 

atraso. Neste ponto, a questão da consciência ganha contornos efetivos de uma 

ciência engajada, pois aqui se inverte a lógica da investigação, colocando na origem 

a totalidade da realidade natural e social, como existência em si e não a partir de 

uma consciência, em que é atribuída a função de se dirigir a um mundo que não 

existia sem ela. A teoria do conhecimento crítico de Álvaro Vieira Pinto, expõe de 

forma clara e objetiva o diversionismo das concepções idealistas, posto, o quanto 

convém às classes dominantes não admitir a existência de uma realidade de forma 

independente de alguma consciência que a perceba. Assim a consciência não pode 

ser primeira, ela é, pois, a última etapa do processo evolutivo do conhecer e carrega 

consigo os caracteres essenciais que fazem do homem um ser que produz a sua 

existência e é capaz de modificar a realidade em seu próprio benefício. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desafio duplo de pensar a Psicologia enquanto ciência, a partir de sua 

capacidade de resposta, seja na adequação ao sistema, seja na contestação do 

mesmo, trouxe para o centro da discussão os referenciais estrangeiros que orientam 

este saber, assim como, expôs o quanto a realidade nacional de profundas  

assimetrias e desigualdades sociais, da mesma forma, está submetida a alienação 

cultural. Este tema serviu como guia para disparar algumas reflexões sobre a 

importância de um pensamento nacional para enfrentar o tema do 

subdesenvolvimento. Para tal, foi preciso refletir acerca do desenvolvimento e 

institucionalização da Psicologia no Brasil, questionando se esta ciência teria 

condições de revolucionar sua própria prática, bem como, provocar processos de 

conscientização, cuja essência passa pela compreensão e enfrentamento das 

condições objetivas e materiais onde os brasileiros produzem sua existência. 

As análises feitas aqui buscaram articular alguns objetivos: o primeiro foi 

compreender quem é o Psicólogo brasileiro em termos econômicos, sociais e 

teóricos, e assim, situá-lo em relação as diferenças entre o campo de formação e 

atuação profissional em contextos de acirradas disputas teóricas e políticas. 

Também foi analisado a ciência psicológica no Brasil, buscando compreender de 

que forma a produção de conhecimento no país se insere na manutenção de um 

desenho estrutural geopolítico periferia-centro, articulando em seguida, de forma 

crítica, o conhecimento nos termos universal-singular. O terceiro objetivo do trabalho 

visou, em alternativa ao saber eurocêntrico, forjar as bases de um saber psicológico 

nacional a partir da tradição do pensamento latino-americano, cujo filósofo brasileiro 

Álvaro Vieira Pinto encontra-se inteiramente inserido, porém, ainda com tímida 

penetração nos meios acadêmicos brasileiros. Também foi analisado o contexto 

histórico de introdução da Psicologia no país, onde o problema da consciência foi 

apresentado como objeto preferencial desta ciência. Na sequência, se articulou as 

contribuições teóricas de Vieira Pinto às questões da Psicologia. Analisando a 

consciência, desta vez, a partir da sua teoria do conhecimento crítico, donde foi 

possível pensar a natureza, os condicionantes, os modos e sua ruptura em relação a 

tradição metafísica. 

O tema deste trabalho é de vital importância para o meio acadêmico, pois, 

trata-se no fundo da luta por uma política nacional científica, cujos elementos 

transcendem a Psicologia, já que envolvem a condição de subdesenvolvimento do 
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país. E assim, toca no problema da dominação e da dependência científica, cultural 

e econômica, sobre a qual todos estamos submetidos. Logo, estudar a Psicologia de 

um país subdesenvolvido, significa compreender o grau de dominação e 

dependência que a mesma está submetida, principalmente quando se considera, o 

persistente uso de referenciais teóricos estrangeiros em suas formulações. Eis que 

surge a necessidade de se perguntar: A Psicologia no Brasil, possui as condições 

teóricas para conhecer a realidade do país, ao mesmo tempo, contribuir enquanto 

ciência com conhecimentos que possam constituir um modelo de ciência em 

Psicologia capaz de atender as expectativas de soberania? Nos termos atuais, a 

Psicologia no Brasil pode favorecer o processo de conscientização das condições 

materiais, sociais e simbólicas em que decorre a existência, quanto, ao contrário, 

pode ela mesma obstaculizar? 

A estas questões pressupõem-se elaborações teórico-conceituais que 

envolvem um profundo conhecimento da realidade sócio-histórica do país 

subdesenvolvido, e quando analisamos o corpo teórico que baliza a formação do 

Psicólogo brasileiro e suas próprias produções, constatamos, de um lado, a 

importação e dependência dos referenciais estrangeiros, de outro, percebemos o 

quanto desconhecemos a realidade, a miséria estrutural e a existência histórico-

civilizacional brasileira. A despeito da combatividade de professores, estudantes e 

profissionais críticos, e mesmo com um histórico de luta da categoria, não se 

produziu em termos teórico-científicos, um corpo de conhecimentos capazes de 

superar o idealismo metafísico que ronda este saber, tão pouco gerou uma ação 

efetiva no processo de conscientização do povo, seguido de uma interpretação da 

realidade que pudessem em função disso gerar ferramentais conceituais genuínas 

de transformação.  

Para além de todo e qualquer questionamento, o trabalho pretendeu, acima de tudo, 

trazer uma pequena contribuição àquilo que entendo gerar preocupação relativas ao 

pesquisador, ao trabalhador, aluno e professor, ou seja, a formação da consciência 

relacionada ao saber científico no âmbito da Psicologia. Pois, como vimos, tal área 

está envolto de problemas. Logo, diante das urgências que assolam o país, atitudes 

ingênuas devem ser rejeitadas, tais como, divagar sem preocupação crítica ou 

teorizar sem prática efetiva na pesquisa de campo. Nesse sentido, penso ser de 

grande valia ao conhecimento psicológico nacional, fomentar futuras pesquisas com 

Álvaro Vieira Pinto, um autor brasileiro, possuidor de uma obra honesta, de interesse 
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nacional e perspicácia teórica. Aqui, utilizando da sua teoria do conhecimento crítico, 

foi analisado a consciência e seus modos, também as articulações entre ideia e 

produção de existência, enquanto essência do ser humano, além das questões 

envolvendo a condição de subdesenvolvimento do país e da Psicologia brasileira. 

Essas articulações sugerem maior aprofundamento, assim como toda obra do 

filósofo brasileiro, devem ser exploradas em novas investidas no âmbito da 

Psicologia. Dessa forma, este trabalho se encerra, afirmando a necessidade de 

construirmos bases teóricas e epistêmicas sólidas e genuínas, coerentes com a 

realidade nacional e com os anseios de independência científica e culturais de seu 

povo. 
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