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RESUMO: apesar de a psicologia ter se consolidado como “ciência moderna” há 

pouco menos de 200 anos, as ideias e matrizes do pensamento psicológico existem 

desde tempos remotos. As questões sobre os estados mentais e subjetivos do Homem 

sempre intrigou os povos, os cientistas e os filósofos em todas as épocas. A relação 

entre mente e corpo, podendo ser transcrita em relação alma e corpo ou espírito e 

corpo, é um dos temas mais obscuros e difíceis de serem investigados pelo 

pensamento humano, pois trata-se de pensar sobre o próprio pensamento, de colocar 

a mente para pensar a si própria, em um movimento de profunda reflexão. Tendo essa 

dificuldade em vista, o autor do presente trabalho escreveu o texto que se apresenta 

com o objetivo principal de apontar as principais contribuições filosóficas, científicas e 

históricas da investigação dos fenômenos mentais e de sua relação com o corpo. Além 

do mais, o trabalho objetiva: 1) explorar as matrizes psicológicas durante o 

desenvolvimento histórico-filosófico; 2) colocar em tela as principais questões que 

envolvem o problema da relação mente-corpo; 3) expor os posicionamentos adotados 

acerca deste problema, bem como os seus desdobramentos intelectuais e práticos. O 

método utilizado para alcançar estes objetivos foi uma revisão bibliográfica, 

consultando fontes primárias e comentadores consagrados nas áreas de história da 

filosofia, filosofia da mente e história da psicologia. A questão fundamental que se 

apresenta no problema mente-corpo é a seguinte: a mente, instância correspondente 

aos estados mentais e subjetivos, existe de modo transcendental ao corpo ou é uma 

produção deste próprio corpo através de reações neurofisiológicas? Caso a segunda 

hipótese seja aceita, a mente deixa de possuir realidade substancial, passando a 

existir apenas como representação de um conjunto de fenômenos que são, 

originalmente, de natureza corpórea, uma vez que são produzidos por um sistema 

corporal: o sistema nervoso. A “alma” e o “espírito”, como conceitos correspondentes 

ao que chamamos de mente, também teriam suas existências ameaçadas, posto que 

toda a personalidade do indivíduo e todas as manifestações que o caracterizam como 

ser humano seriam explicados por uma única substância existente: o corpo. Aquilo 

que se entende por “alma”, “espírito” ou “mente” nada mais seriam do que o resultado 

de reações elétricas e químicas das sinapses realizadas entre neurônios, dentro do 

funcionamento complexo do aparato nervoso. Contudo, esta é apenas uma das 

posições possíveis de ser adotada acerca deste problema; a outra, dualista e 

transcendentalista, mantém a orientação de alguns sistemas filosóficos e religiosos, e 

sustenta que alma/espírito/mente e corpo são substâncias distintas em interação e a 

alma ou o espírito transcendem à dimensão material da qual o corpo é parte. Uma 

última dificuldade que não pode deixar de ser mencionada é a imprecisão com que a 

“linguagem ordinária” e, até mesmo, a linguagem científica ou filosófica trata dos 

termos “mente”, “espírito” e “alma”. No senso comum e em muitas doutrinas filosóficas, 

científicas e religiosas, estes termos são abordados como sinônimos, no entanto, 

verifica-se que em outros sistemas eles são distinguidos. 
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mente. 
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1. Introdução 

A Psicologia é uma disciplina que se consolidou como ciência 

independente e autônoma há pouco menos de 200 anos. Em 1879, na 

Universidade de Leipzig, Alemanha, o médico e filósofo Wilhelm Wundt fundou 

o primeiro laboratório de Psicologia, um marco para a concretização desse 

saber como “científico” (Schultz & Schultz, 2014). Entretanto, os estudos sobre 

o Homem, em toda a complexidade de seus fenômenos comportamentais, já 

vinham sendo elaborados há muito tempo por filósofos curiosos em conhecer o 

espírito humano. É importante ressaltar, então, que a Psicologia como “ciência 

moderna” surgiu recentemente, mas suas ideias e matrizes advém de um 

passado distante. Portanto, um fato importante a ser observado é que essa 

investigação antropológica e eventualmente metafísico-ontológica foi uma 

constante na construção do saber humano. 

 

2. Primeiras concepções psicológicas 

Desde os povos mais primitivos já haviam visões sobre o espírito humano. 

Conseguimos conhecer suas reflexões psicológicas através das contribuições 

dos trabalhos de Tylor, McLennan, John Lubbrick, Wilhelm Wundt 

(Volkerpsychologie) e da Escola Sociológica Francesa. Eles concebiam a 

existência da alma como entidade responsável pelas manifestações de 

natureza subjetiva - aceitação fundamentada na análise dos sonhos, 

manifestações delirantes e, sobretudo, na experiência de morte (reforçamento 

na crença da existência e sobrevivência da alma). Eram adeptos da doutrina 

animista, ou seja, acreditavam que todos os seres possuíam uma alma, não 

somente os seres humanos. Entretanto, diferentemente da concepção 

espiritualista construída apenas a partir da tradição órfico-pitagórica, eles 

aceitavam a alma como um duplo, uma substância material sutil (Penna, 1991). 

Na Grécia Antiga, os filósofos que precederam Sócrates, os 

chamados pré-socráticos ou "cosmologistas", diferentemente do que se pensa 

tradicionalmente, não fizeram estudos apenas sobre o Cosmos, mas tiveram 

importantes contribuições para os estudos antropológicos, que formataram as 

primeiras concepções de alma. Empédocles afirmava que quatro substâncias 
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fundamentais compunham todas as coisas, inclusive a alma: água, ar, fogo e 

terra. Todas as coisas seriam misturas desses elementos. A origem seria 

explicada pela adjunção movida pela força do “amor” (phylia) e a morte pela 

separação impulsionada pela força do “ódio” (neikos) (Krastanov, 2013; 

Russell, 2013; 2015a). Demócrito foi o primeiro filósofo que explicitamente 

afirmou a inexorável destruição da alma. Adotando uma posição 

essencialmente empirista, afirmou que todo o conhecimento é proveniente dos 

sentidos. Concebeu o cérebro como órgão de pensamento, localizando, por 

outro lado, as emoções e os apetites respectivamente no coração e no fígado 

(Penna, 1991). Pitágoras foi o primeiro dentre os grandes pensadores a afirmar 

a imortalidade da alma.  Ele adotou uma concepção dualista. Definida como 

princípio da vida, estaria a alma temporariamente ligada ao corpo dos homens 

e dos animais, indiscriminadamente habitando uns e outros, até alcançar a sua 

emancipação final, retornando ao convívio dos seres divinos. Esse retorno era 

resultado do amor ao saber, representando a filosofia como 

instrumento de purificação (Penna, 1991; Russell, 

2015a).  

Na segunda fase da Filosofia 

Grega, a Socrática, o seu primeiro 

representante, Sócrates, levantou a tese 

da existência de uma inteligência 

humana que governaria o corpo como a 

Inteligência do Universo, além de 

defender a imortalidade da alma, sob 

influência da tradição pitagórica, 

antecipando-se a Platão (Penna, 1991). 

Seu discípulo, Platão, foi quem defendeu 

mais firmemente o dualismo e talvez seja, 

juntamente com Descartes, os dois mais conhecidos expoentes dessa doutrina. 

Em Platão, a alma é definida como pura inteligência que contempla a essência 

das coisas. Enquanto ligada ao corpo, contudo, ela conhece através dos 

sentidos que induzem ao erro. O corpo constitui em obstáculo às operações da 

alma.  



Em analogia ao Estado Ideal descrito na “República” (Platão, 2008), 

Platão dividiu a instância espiritual em três partes: a alma concupiscente, 

responsável pelos desejos; a alma irascível, correspondente da proteção e da 

defesa; alma racional, incumbida pelos processos intelectuais. Para cada uma 

dessas almas, haveria uma virtude correspondente: para a alma 

concupiscente, a virtude da temperança/moderação; para a alma irascível, a 

virtude da coragem/fortaleza; para a alma racional, a virtude da sabedoria. A 

justiça seria a quarta virtude que manteria a hierarquia entre as almas – tal 

como no Estado Ideal, a justiça se efetivaria quando a “classe dos magistrados” 

governaria sob o auxílio da “classe dos guerreiros” e a “classe dos 

trabalhadores” estaria na base da pirâmide, em submissão às outras; o Homem 

virtuoso ou justo teria a alma racional imperante, com o auxílio da alma 

irascível e com a subordinação da alma concupiscente (Platão, 2008), o que 

revela a primazia dada à razão por Platão em detrimento da vontade, dos 

apetites e do desejo, caracterizando uma posição estritamente racionalista. A 

imortalidade da alma em Platão é centrada no próprio conhecimento que não 

se explica a não ser que se possa admitir a existência de uma vida anterior. 

Isso decorre da “reminiscência”, ou seja, conhecimento que a alma recolheu 

das ideias ou formas universais inteligíveis antes de sua junção ao corpo 

(Krastanov, 2013; Platão, 2008; Russell, 2013; 2015a). 

 

3. De anima: o primeiro tratado psicológico da história 

Escrito por Aristóteles, o grande 

sistematizador das áreas do conhecimento da 

Antiguidade, “Da Alma” (De anima) pode ser 

considerado o primeiro tratado psicológico escrito 

da história da humanidade. Em todo o seu corpo, 

estão temas eminentemente psicológicos, que 

tratam da alma como o princípio vital de todos os 

seres vivos. 

No Livro I de De Anima, Aristóteles 

(2011) concebe a alma como o princípio vital que 

anima os corpos, ou seja, dotam-lhes de capacidades peculiares, a saber: 

movimento e sensação – “O que tem alma distingue-se do que não tem alma 



devido a duas características principais: o movimento e a sensação” 

(ARISTÓTELES, 2011, p.46). Sendo assim, a alma é a causa e princípio dos 

corpos vivos. 

Os estados passivos da alma implicam um corpo que se afeta e se 

altera conforme estes estados, ou seja, estão indissociados da matéria.  

                                  Parece que os estados passivos da alma implicam um 
corpo: ardor, brandura, medo, compaixão, coragem 
também a alegria e tanto o amor quanto o ódio; em todas 
essas situações o corpo experimenta concomitantemente 
um estado passivo (...) Mas é forçoso que abandonemos 
essa digressão e reafirmemos que os estados passivos 
da alma são indissociáveis da matéria dos seres vivos na 
medida que lhe são inerentes, do que constituem 
exemplos o ardor e o medo, seu caso não sendo, 
portanto, análogo ao da linha e da superfície” 
(ARISTÓTELES, 2011, p.44-45). 

 
No Livro II, Aristóteles (2011) define a alma como a forma de um 

corpo que possui a vida em potência, no entanto, por ser categorizada como 

substância, a alma é a atualização desse corpo animado. 

                                  Mas visto que se trata de um corpo dessa qualidade – 
nomeadamente que possui vida -, o corpo não poderia ser 
idêntico à alma; de fato, o corpo não se encontra entre os 
atributos de um sujeito, sendo, ao contrário, ele próprio 
sujeito e matéria. Conclui-se que a alma é 
necessariamente uma substância no sentido de ser a 
forma de um corpo natural que possui a vida em potência. 
Mas como a substância é a realização (ato), a alma é o 
ato de um corpo como anteriormente caracterizado 
(ARISTÓTELES, 2011, p.72). 

 
“Anima”, em sua origem na língua grega arcaica, é correspondente 

ao termo “alma” em nossa língua, portanto, os seres vivos são chamados de 

“animados”, pois foram dotados de vida por um princípio originário que é a 

alma (anima). Sendo assim, o que distingue os seres vivos/animados dos seres 

inanimados é a presença da alma. 

No Livro II, Aristóteles também afirma a indissociabilidade da alma e 

do corpo. 

                                         Disso pode-se claramente depreender que a alma é 
indissociável do corpo ou, ao menos, que certas partes 
suas são, se sua natureza for divisível; de fato, o ato de 
algumas dessas partes corresponde ao ato dos órgãos 
correspondentes (ARISTÓTELES, 2011, p.73). 
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A indissociabilidade da alma em relação ao corpo implica no 

padecimento da primeira quando da morte do segundo, o que decorreria na 

impossibilidade da imortalidade e da transcendência da alma. No entanto, 

apesar de a alma, individual, ser perecível, o “Nous” (intelecto ou espírito 

universal) transcende à matéria e é dotado de imortalidade (Russell, 2013; 

2015a). 

Ainda no Livro II, Aristóteles (2011) descreve as 

faculdades da alma: nutrição, geração/reprodução, 

sensação, movimento e pensamento. Os seres 

vegetais são dotados apenas das faculdades 

de nutrição e geração/reprodução. Os 

animais, por sua vez, além de possuir as 

faculdades nutritivas e reprodutivas, 

também possuem capacidade perceptiva e 

cinética. O pensamento ou a razão são 

faculdades, por fim, apenas do Homem ou de 

espécie de natureza semelhante ou superior ao 

Homem. 

                                         Essas faculdades, como dizíamos, são a nutritiva, a 
apetitiva, a sensorial, a motriz no espaço e a pensante. 
Os vegetais só possuem a primeira, a nutritiva, enquanto 
seres vivos pertencentes a uma outra ordem possuem, 
além dessa, a faculdade sensorial, o que implica que 
possuem também a faculdade apetitiva (...) Por outro 
lado, os animais possuem o conhecimento sensível do 
alimento, uma vez que o tato é o sentido do alimento (...) 
Além dessas faculdades, há certos tipos de animais que 
têm a capacidade de se locomover, e, enfim, outros 
detentores da faculdade pensante e o intelecto, que é o 
caso do ser humano e de qualquer outro ser, 
possivelmente existente, de condição análoga ou superior 
à humana (ARISTÓTELES, 2011, p.78-79). 

 
Em “Ética a Nicômaco”, Aristóteles (2014) divide a alma em: 1) 

“Alma Vegetativa”, a única alma das quais as espécies vegetais são providas, 

correspondente às faculdades de nutrição e geração/reprodução; 2) “Alma 

Sensitiva ou Animal”, de posse das espécies animais, representante das 



faculdades cinética e perceptiva; 3) “Alma Racional” – presente apenas nos 

seres humanos, é responsável pela razão e pelo pensamento. 

 

4. Período pós-aristotélico – helenismo 

Na fase pós-Aristóteles, os estoicos defenderam a hierarquia dos 

seres, que se estenderia desde os corpos brutos até o homem. Em todos, ao 

lado da matéria e por compenetração temos de considerar uma qualidade. Nos 

corpos brutos essa qualidade seria chamada de estado habitual. Nas plantas 

ela é designada pelo nome de natureza, responde pelas propriedades da 

nutrição. Nos animais ela se converte em alma, fonte dos movimentos 

instintivos e dos sentimentos.  No homem se acrescentaria o poder da Razão. 

No posicionamento adotado pelo Estoicismo, a alma é material e não se define 

como imortal (Penna, 1991). Os epicuristas, a partir da adoção da metafísica e 

da física atomistas, continuam sustentando a tese da materialidade da alma, 

dividindo suas funções em duas: difundir a vida pelo organismo e realizar 

atividades quer afetivas, quer intelectuais. Eles defendiam que se alma e corpo 

fossem substâncias distintas, a interação não ocorreria (Penna, 1991). 

 

5. Idade Média: psicologias de Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino 

Durante o período de dominação do Cristianismo na Europa 

Ocidental, dois pensadores foram crucias para o desenvolvimento das 

concepções de alma: Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo 

Agostinho concebeu cinco operações executadas pela alma: dar vida ao corpo, 

produzir conhecimento sensível utilizando-o, dominar o concreto pela 

intelecção, dominar toda sua vida pela liberdade e não cessar de ser nem de 

agir. Para ele, a alma era uma substância incorporal que anima o ser. Além 

disso, Agostinho define três faculdades da alma: memória, inteligência e 

vontade. Em São Tomás de Aquino encontramos o pensamento de que a alma 

surge como o ato do corpo organizado que tem a vida em potência, retomando 

a posição aristotélica. A alma não preexiste ao corpo. Por ser constituinte do 

ser, ela habita e não anima o corpo. Para São Tomás de Aquino, a alma 

presidiria, no homem, tanto a vida vegetativa quanto a sensitiva e a intelectual. 

Na medida em que é indivisível, está no corpo inteiro. No que se refere às 

funções sensitivas, revelam-se elas da mesma natureza tanto no homem 



quanto nos animais. Não obstante, revestem-se de maior eficácia no homem 

por estarem precisamente subordinadas ao intelecto (Penna, 1991). 

Sobre a imortalidade da alma, no período medieval, especialmente 

nos “debates escolásticos”, os neoplatonistas posicionavam-se em prol da 

imortalidade da alma, defendendo a sua transcendência ao plano divino e 

celestial da perfeição e da eternidade, ao passo que os aristotelistas 

defendiam, assim como o seu predecessor, o perecimento da alma individual 

junto ao corpo, mas a imortalidade e a transcendência do intelecto universal 

(nous) (Russell, 2013; 2015b). 

 

6. Psicologia na Idade Moderna 

A Filosofia Moderna pode ser dividida em duas grandes tendências 

filosóficas: o “Racionalismo” e o “Empirismo”. O Racionalismo defendia a 

abstenção dos dados empíricos para a construção do conhecimento, que 

deveria ser pautado por movimentos puramente intelectuais e embasado por 

ideias inatas, ao passo que o Empirismo sustentava que todo o conhecimento é 

proveniente da experiência dos sentidos e a ciência deveria pautar-se pelo 

método experimental. Comecemos pelo exame das propostas psicológicas dos 

representantes do Racionalismo, a iniciar pelo considerado “pai da Filosofia 

Moderna” René Descartes. 

Apesar de o dualismo estar presente nas obras de autores gregos 

antigos, como Pitágoras e Platão, foi apenas durante o Período Moderno, com 

o francês René Descartes, que se apresentou em detalhes a relação corpo e 

alma. Em sua primeira obra filosófica, De Homine (“Do Homem”), Descartes faz 

a distinção entra o corpo material, mortal e sujeito às leis da física e a mente 

imaterial, imortal e não-sujeita às leis da física. Para ele, a localização dessa 

mente (alma) estaria na glândula pineal, que controlaria as operações corporais 

através de fluidos ou “espíritos vitais” que percorreriam o sistema nervoso 

(Collin et al, 2012; Russell, 2015c; Schultz & Schultz, 2014). 

Nas “Meditações Metafísicas”, Descartes (2016), após conceber as 

hipóteses que desconstruíram todas as ideias que havia criado no seu intelecto 

até então, retorna ao princípio de tudo: o pensamento. Mesmo aplicando a 

“dúvida metódica” e colocando entre parênteses tudo o que tinha considerado 

como sabido, para duvidar deve haver, necessariamente, um ser pensante que 
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duvida; e o “Eu” que duvida se identifica com esse ser pensante, portanto, a 

minha existência comprova-se pelo próprio ato de pensar: “penso, logo 

existo/sou” (cogito, ergo sum). Deste modo, Descartes (2016) afirma o Homem 

como “substância/coisa pensante” (res cogitans): 

                                  Não admito agora nada que não seja necessariamente 
verdadeiro: não sou, então precisamente falando, senão 
uma coisa que pensa, ou seja, um espírito, um 
entendimento ou uma razão, que são termos cujo 
significado era-me anteriormente desconhecido 
(DESCARTES, 2016, p.46). 

 
No entanto, mesmo sendo uma “coisa que pensa”, Descartes 

percebe através dos seus sentidos impressões ambientais que lhes afetam, 

devendo haver um corpo que apreende os estímulos externos e altera seus 

estados internos (Descartes, 2016).  

Deste modo, Descartes, em sua concepção psicológica, divide o ser 

humano em: alma ou mente (pensamento) - provida de inteligência, sabedoria 

e conhecimento evidente; e corpo (extensão) - 

subordinado à alma ou mente, sujeito às 

impressões do ambiente e, por isso, 

vulnerável aos equívocos sensoriais 

(Descartes, 2016). 

Também pertencente à 

denominada corrente 

“Racionalista” da Filosofia Moderna 

e seguidor da epistemologia 

cartesiana, Spinoza discorda do 

Dualismo de Descartes no âmbito da 

metafísica e, consequentemente, da 

psicologia. Para Spinoza, o ser não seria 

formado por pensamento (res cogitans) e extensão (res extensa), como 

afirmara Descartes, mas por uma única Substância Primeira: Deus ou 

Natureza. - “Proposição 5. Não podem existir na natureza das coisas, duas ou 

mais substâncias de mesma natureza ou de mesmo atributo” – SPINOZA, 

2016, p.17). 



Todos os corpos seriam “modos” de Deus - afecções ou 

transformações (mudança de forma) desta Substância Primeira - “Por modo 

compreendo as afecções de uma substância, ou seja, aquilo que existe em 

outra coisa, por meio da qual é também concebido” (SPINOZA, 2016, p.13).  

Deus seria “Natureza Produtora” ou “Natureza Naturante” (Naturam 

Naturantem) e todos os outros corpos “Natureza Produzida” ou “Natureza 

Naturada” (Naturatam Autuem). 

                                         Pois penso ter ficado evidente, pelo anteriormente 
exposto, que por natureza naturante devemos 
compreender o que existe em si mesmo e por si mesmo é 
concebido, ou seja, aqueles atributos da substância que 
exprimem uma essência eterna e infinita, isto é (pelo 
corol. 1 da prop. 14 e pelo corol. 2 da prop. 17), Deus, 
enquanto é considerado como causa livre. Por natureza 
naturada, por sua vez, compreendo tudo o que se segue 
da necessidade da natureza de Deus, ou seja, de cada 
um dos atributos de Deus, isto é, todos os modos dos 
atributos de Deus, enquanto considerados como coisas 
que existem em Deus, e que, sem Deus, não podem 
existir nem ser concebidas (SPINOZA, 2016, p.53). 

 

O que Descartes enunciara como “Substâncias” do ser, Spinoza 

afirmou que seriam atributos da Substância Primeira Divina. Essa Substância 

Primeira possuiria infinitos atributos, bem como seus modos, no entanto, pelos 

limites da razão humana, o Homem só conseguiria perceber “pensamento” (res 

cogitans) e “extensão” (res extensa). - “Corolário 2. Segue-se, em segundo 

lugar, que a coisa extensa e a coisa pensante ou são atributos de Deus ou 

(pelo ax. 1) são afecções dos atributos de Deus”. (SPINOZA, 2016, p.31). 

Deste modo, a despeito do dualismo cartesiano, Spinoza sustenta uma posição 

monista na metafísica e na psicologia, posto que há uma única Substância, 

alma/mente e corpo não podem coexistir como substâncias distintas. 

A posição monista é o sustentáculo de toda a filosofia de Spinoza, 

mas no que tange à nossa área agora investigada, a psicologia, talvez a 

terceira parte da sua mais famosa obra, “Ética: demonstrada à ordem dos 

geômetras”, seja a mais importante, posto que trata da “dinâmica dos afetos”. 

Spinoza afirma: “Por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua 

potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao 

mesmo tempo, as ideais dessas afeções” (SPINOZA, 2016, p.163). Desta 



maneira, a todo momento estaríamos alterando nossa potência de agir 

conforme o encontro dos corpos. Dentre os afetos, Spinoza considera três os 

primordiais: desejo, alegria e tristeza. Os outros afetos estariam vinculados a 

algum destes três – o desejo seria a força propulsora dos seres, os afetos de 

alegria elevariam ou estimulariam a potência de agir e os afetos de tristeza 

diminuiriam ou refreariam a potência de agir.  

Pela interveniência dos afetos, nossos comportamentos seriam 

“Ação” ou “Paixão”, sendo a Ação aquilo que, pautada por ideias adequadas, a 

nossa mente consegue realizar por movimento próprio e a paixão aquilo que, 

pautado por ideias inadequadas, faz a mente padecer – desapropriar-se de si.  

                                         Proposição 3. As ações da mente provêm 
exclusivamente das ideias adequadas, enquanto as 
paixões dependem exclusivamente das ideias 
inadequadas. (...) Mas a mente, enquanto (pela prop. 1) 
tem ideias inadequadas, necessariamente padece. Logo, 
as ações da mente seguem-se exclusivamente das ideias 
adequadas e só padece, portanto, porque tem ideias 
inadequadas (SPINOZA, 2016, p.173) 

 

Continuando no segmento Racionalista, o alemão Leibniz discorda 

do dualismo cartesiano e do monismo spinoziano, elevando a quantidade das 

substâncias primeiras ao infinito através de sua “Teoria das Mônadas” ou 

“Monadologia”. As “Mônadas” seriam as substâncias primeiras da natureza. 

Elas são infinitas, todas distintas umas das outras e não se relacionam (“sem 

janelas”). A impressão que nosso intelecto possui de que os objetos estão em 

interação se daria por uma “Harmonia Pré-Estabelecida” pela força divina, que 

faz com que as Mônadas operem em harmonia, gerando uma falsa impressão 

de interação entre elas, como dois relógios que tocam no mesmo instante, mas 

que não possuem qualquer interação (Russell, 2015c). No ser humano, a alma 

ou o espírito seria a “Mônada Superior” (Russell, 2013). O desconhecimento da 

infinitude das Mônadas pode conduzir-nos a instâncias psíquicas da qual o ser 

humano é desprovido de qualquer ciência, sendo, deste modo, instâncias 

inconscientes, antecipando-se à Psicanálise de Sigmund Freud desenvolvida 

no fim do século XIX e início do século XX (Schultz & Schultz, 2014). 



A gnosiologia de 

Locke atesta que, ao 

nascer, o ser 

humano é 

desprovido de 

qualquer ideia, tal 

como uma “folha 

em branco” ou uma 

“tábula rasa”. 

Com Leibniz, encerramos o exame do pensamento psicológico dos 

Racionalistas na Idade Moderna e, assim, podemos passar ao olhar sobre as 

investigações psicológicas dos Empiristas. 

O fundador da psicologia empirista é o britânico John Locke. A teoria 

das ideias ou gnosiologia de Locke atesta que, ao nascer, o ser humano é 

desprovido de qualquer ideia, tal como uma “folha em branco” ou uma “tábula 

rasa”. Todas as ideias são originadas durante a existência do indivíduo, 

provenientes do contato sensorial com o ambiente, ou seja, da experiência. Do 

contato direto com o ambiente, formar-se-iam as “Ideias Simples” e, mediante 

associações e combinações, originar-se-iam “Ideias Complexas”. Destarte, dois 

movimentos seriam constituintes de todo o conhecimento humano: a 

“Sensação” – experiência sensorial resultante da apreensão dos sentidos das 

impressões do ambiente – e “Reflexão” – retorno do pensamento para si 

mesmo, examinando os conteúdos inteligíveis que se 

formaram em sua estrutura cognitiva. Os objetos 

seriam providos de “Qualidades Primárias” e 

“Qualidades Secundárias”. As Qualidades 

Primárias são intrínsecas ao objeto e 

independem da percepção, significação 

e interpretação do indivíduo; são elas: 

tamanho, figura, solidez, extensão, 

movimento/repouso e número. As 

Qualidades Secundárias, por sua vez, 

sofrem influência da percepção 

mediata e da interpretação do 

indivíduo; podem ser exemplificadas por 

cores, odores, sabores, sons etc (Botelho 

& Vecchia, 2013; Chauí, 2012; Russell, 2013; 

2015c). 

David Hume deu continuidade à teoria das ideias e à psicologia 

empirista de John Locke, afirmando que nosso pensamento é composto por 

“Impressões” e “Ideias”. As Impressões são os estímulos apreendidos 

imediatamente pelos sentidos, ocorridas no momento da experiência, e as 



Ideias são cópias pálidas e imperfeitas das impressões, surgidas em momento 

posterior à experiência (Botelho & Vechhia, 2013; Russell, 2013; 2015c). 

George Berkeley, apesar de seguir a psicologia empírica de Locke, 

discorda quanto à divisão do objeto em Qualidades Primárias e Qualidades 

Secundárias. Para Berkeley, “ser/existir é ser percebido”, portanto, algo só 

adquire realidade quando é percebido por uma consciência (Russell, 2013; 

2015c). Sendo assim, não haveriam as qualidades do objeto em si, mas 

apenas àquelas que sofrem influência da percepção (Schultz & Schultz, 2014). 

David Hartley elaborou duas leis que enunciam como as ideias se 

associariam: “Contiguidade” e “Repetição”. A Contiguidade afirma que ideias 

que ocorrem em proximidade temporal (contiguidade) tendem a se associar. A 

Repetição atesta que ideias que se repetem recorrentemente possuem maior 

tendência à associação (Schultz & Schultz, 2014). Essas leis serão retomadas 

pelo Behaviorismo na Psicologia Moderna, prenunciando a forma como se 

associam estímulos ambientais e respostas de organismos em relações de 

“reflexo” (Moreira & Medeiros, 2007; Moreira, 2014). 

John Stuart Mill enunciou que duas ideias associadas geram uma 

terceira ideia que possui propriedades distintas e que não existiam nas 

anteriores que a originaram, tal como dois elementos químicos que ao se 

relacionarem geram um terceiro elemento com propriedades que excedem 

àquelas possuídas pelos elementos que o geraram. Essa doutrina foi chamada 

de “Síntese Criativa” (Schultz & Schultz, 2014). A proposta de John Mill é 

precursora do fundamento da Psicologia da Gestalt, posto que para os 

cientistas desta corrente “o todo é mais do que a soma de suas partes”. Sendo 

assim, quando o sujeito percebe, ele não percebe elementos dissociados, mas 

um todo unificado que extrapola os seus elementos componentes. 

Encerra-se, aqui, o exame das ideias psicológicas dos filósofos 

modernos.  

 

7. Psicologia na Idade Contemporânea e o surgimento da “Psicologia 

Moderna” 

Na Idade Contemporânea, o iluminismo deu ao Homem a razão 

como seu instrumento “emancipatório”, que o conduziria à liberdade, à 

plenitude a à felicidade, retirando-o da “minoridade auto-imposta”, como 



sustentou Immanuel Kant. O Romantismo, por sua vez, enfatizou os aspectos 

irracionais das profundezas mais intimais do espírito humano, orientando-se 

como antítese do Iluminismo (Russell, 2013). 

No Movimento Idealista Alemão, o “Idealismo Transcendental” de 

Fichte colocou o Homem e a sua razão no centro do mundo, sendo que 

existiria apenas o “Eu”, todos as outras coisas do mundo seriam “não-eu´s” 

representados pelo sujeito. Schelling resgatou o status ontológico do mundo e 

da natureza diante do Idealismo Transcendental de Fichte, em seu “Idealismo 

Estético”. Contudo, foi apenas com Hegel que o Idealismo Alemão culminou no 

“Idealismo Lógico”. Hegel colocou a marcha dialética – o combate entre 

opostos, teses e antíteses, para a anulação dos contrários e assimilação em 

uma síntese que contemple os anteriores e contenha os seus conteúdos – em 

todos os âmbitos de sua filosofia, inclusive na psicologia, em que pensamentos 

se contrariariam e chegariam a uma síntese que anulasse as suas oposições e, 

ao mesmo tempo, abarcasse os seus conteúdos. Na “Fenomenologia do 

Espírito”, Hegel propõe que o espírito humano sai de um estado de 

“sensibilidade”, diferenciando-se do objeto e representando-o, passa por um 

estado de “autoconsciência”, que anula as oposições entre ele, enquanto 

sujeito, e o objeto, pois percebe que ao passo que transforma o objeto, ele 

altera também a si mesmo, e chega, por fim, em um estado em que o espírito 

se une ao “Absoluto” – a anulação de todas as oposições e a síntese dos 

elementos de todos os opostos que se combateram no movimento dialético 

(Crespo, Botelho & Krastanov, 2013).  

Nietzsche e Schopenhauer enfatizaram a Vontade como força 

primordial do Homem. Deste modo, o ser humano não é, por natureza, um ser 

da razão, mas sim, um ser do desejo. Esta posição precede a Psicanálise 

surgida em tempos posteriores. Para Schopenhauer, a Vontade é um ímpeto 

cego, obscuro, ilógico, irracional, não sujeita às categorias analíticas ou ao 

espaço e tempo. É a força primeva da natureza, a Substância Primeira que 

propulsiona todos os seres. Para Nietzsche, os componentes do desejo, 

chamados de “forças ativas”, são combatidos por “forças reativas”, contidas 

especialmente na mentalidade moral tradicional, que contraria a criatividade 

humana por forças que se dirigem em um eixo de “segurança-sentido”, 



Nietzsche e 

Schopenhauer 
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Vontade como força 

primordial do 

Homem, o ser 

humano não é um 

ser  da razão, mas 

sim, um ser do 

desejo. 

favorecendo a manutenção dos sistemas e inibindo o potencial criativo e 

transformador do homem desejante (Rosim, Crespo & Krastanov, 2013). 

O século XIX, dominado cientificamente pelo Positivismo fundado 

por Auguste Comte, impôs às emergentes ciências sociais e humanas a 

necessidade de se adequarem à metodologia das ciências naturais, embasada 

no método experimental-indutivo. Deste modo, para que a psicologia pudesse 

se consolidar como “ciência”, no sentido moderno e positivista do termo, ela 

teve de se adequar ao método experimental. Com notórias influências dos 

precedentes filosóficos dos filósofos anteriormente 

mencionados e da fisiologia desenvolvida por 

Helmholtz, Fechner, Weber e Wundt, faltava à 

pretensa ciência um método e um objeto de 

estudo. Wilhelm Wundt, médico fisiologista 

alemão, adotou esta tarefa e, em 1879, 

fundou o primeiro laboratório de psicologia 

em Leipzig, Alemanha, utilizando a 

introspecção experimental como método 

e apontando a experiência consciente 

imediata como objeto de estudo da 

psicologia (Schultz & Schultz, 2014). 

Ao longo do tempo, novas 

propostas emergiram dentro da Psicologia 

Moderna, modificando seu método e seu objeto 

de estudo. O “Behaviorismo” ou 

“Comportamentalismo”, por exemplo, elegeu o 

comportamento observável como objeto de estudo da psicologia e a 

observação concreta do fenômeno comportamental como método de estudo 

(Moreira & Medeiros, 2007; Schultz & Schultz, 2014). A Psicologia da Gestalt 

tomou a percepção como objeto de estudo, mas, divergindo do 

experimentalismo de Wundt que estudava os elementos componentes da 

experiência imediata consciente, adotou a percepção holística, tal como ocorre 

na realidade fenomênica, como foco, sustentando que a experiência consciente 

não apreende elementos perceptuais atomizados e separados, mas um todo 

unificado que sintetiza os elementos e organiza uma “forma” que extrapola o 



conteúdo de seus elementos componentes. O método adotado pelos teóricos 

da Gestalt também foi o experimental. O Funcionalismo abordou a função da 

consciência na adaptação ao ambiente como objeto principal e ampliou as 

possibilidades metodológicas da psicologia para além do método experimental 

(Schultz & Schultz, 2014). Daí decorrem inúmeros exemplos de alterações 

objetivas e metodológicas sofridas pela Psicologia Moderna em seu curso, das 

quais não vou me ater neste trabalho. 

O que nos importa saber, neste momento, é que ao se tornar uma 

ciência experimental a princípio e, posteriormente, adotar postura pragmática, a 

Psicologia Moderna desvencilhou-se dos seus objetos de estudo principiantes, 

distanciando-se da atitude rigorosa e indagativa da filosofia. Coube à última 

disciplina incorporada à tradição filosófica, a “Filosofia da Mente”, retomar 

esses objetos iniciais da investigação psicológica, como o fundamental 

problema mente-corpo. 

 

 

8.Retornando ao princípio: a relação mente-corpo 

 

A “Filosofia da Mente” é a mais recente área incorporada à tradição 

filosófica, o seu problema central é a relação Mente-Corpo (Moraca, 2013). 

O problema Mente/Corpo gira em torno da seguinte questão 

principiante: a mente, instância correspondente aos estados mentais e 

subjetivos, existe de modo transcendental ao corpo ou é uma produção deste 

próprio corpo através de reações neurofisiológicas? Caso a segunda hipótese 

seja aceita, a mente deixa de possuir realidade substancial, passando a existir 

apenas como representação de um conjunto de fenômenos que são, 

originalmente, de natureza corpórea, uma vez que são produzidos por um 

sistema corporal: o sistema nervoso.  

Desse modo, dividem-se duas posições em relação a essa questão: 

a primeira dualista e transcendentalista, afirmando a existência mental para 

além de um suposto instanciamento corporal, e a segundo monista e 

imanentista, instanciando a mente ao corpo e, portanto, tratando de uma única 

substância, que possui divisões (mente e corpo) apenas como categorias 

abstrativo-representacionais (Moraca, 2013). 



Se os estados mentais e subjetivos forem gerados pelo corpo, o 

desdobramento ontológico é que haverá no mundo apenas uma substância, a 

matéria, e a realidade mental é apenas uma extensão da realidade física. 

Da questão mente-corpo, originam-se duas correntes principais: 

“Mentalista” e “Materialista”. A corrente Mentalista usa conceitos como mente, 

representação mental e processos mentais para tratar de uma instância distinta 

e independente da natureza física-corporal: a mente. Essa corrente 

exemplifica-se com o dualismo substancial de Descartes. A corrente 

“Materialista” instancia o que é chamado, apenas de modo representativo-

conceitual, de “mente” à substância física-corporal, reduzindo toda a realidade 

existente, abrangendo a mental, à matéria. A corrente materialista exemplifica-

se com o “Eliminativismo”, que propõe a substituição dos termos mentalistas 

por outros decorrentes da neurofisiologia, vislumbrando a capacidade dessa 

ciência de explicar, por mecanismos eletroquímicos do sistema nervoso, os 

estados mentais (Moraca, 2013). 

Caso o instanciamento da mente dê-se em âmbito puramente 

corporal e material, cria-se possibilidades tecnológicas inusitadas. A tese da 

Inteligência Artificial, por exemplo, supõe que, se os estados mentais são 

instanciados materialmente pelo conjunto de neurônios em relação no nosso 

sistema nervoso, seria possível a criação de um instanciamento artificial (um 

programa digital, por exemplo) que reproduzisse as funções cerebrais e, até 

mesmo, extrapolasse as limitações do instanciamento natural, gerando, enfim, 

uma forma de inteligência artificial (Moraca, 2013). 

 

9. Monismo X Dualismo: a imanência contra a transcendência da 

alma/mente 

Em 1998, o neurologista português António Damásio publicou um 

livro que nos faz questionar sobre a existência da alma/espírito e a doutrina 

dualista aceita pelos filósofos citados. O livro "O Erro de Descartes" (Damásio, 

1998) demonstra como as emoções, a personalidade e o comportamento dos 

seres humanos estão ligados às funções neurofisiológicas em uma constante 

relação entre cérebro e corpo. Damásio apresenta alguns casos para defender 

sua tese, um deles é o de Phineas Gage, que em 1848 teve a parte frontal de 

seu cérebro trespassada por uma barra de ferro em um acidente quando 



trabalhava em uma ferrovia. Gage, incrivelmente, não faleceu, mas o seu 

comportamento e sua personalidade foram alterados, passando de uma 

pessoa responsável e trabalhadora para uma pessoa imprevisível e com 

dificuldades na tomada de decisões, justificadas pela perda da capacidade de 

antecipação das consequências emocionais prospectivas geradas por suas 

decisões, distúrbio causado pela lesão no Córtex Pré-Frontal. Entretanto, 

mesmo após o acidente, Gage possuiu outras funções cognitivas e motoras 

conservadas. Damásio explica o caso através de seu argumento sobre a 

constante interação entre corpo e cérebro, razão e emoção. Para ele, as lesões 

sofridas por Gage em componentes do Sistema Límbico, responsável pela 

gênese e expressão das emoções, e em outros do Córtex Pré-Frontal, área 

cerebral ligada à tomada de decisões, explicam as alterações de 

comportamento de Phineas Gage. 

Partindo da hipótese sustentada por António Damásio, não haveria 

uma cisão entre corpo e mente/alma. As funções subjetivas, que caracterizam 

o ser humano, não estariam mais ligadas à uma alma ou a um espírito 

racionais que somente o Homem possui (como defendeu Aristóteles) ou uma 

qualidade que difere uma pessoa de um vegetal ou de matéria bruta (como 

pensavam os estóicos), mas estariam associadas a um funcionamento 

orgânico-fisiológico. Desse ponto de vista, podemos adotar uma posição 

antropológica mecanicista e conceber o Homem quase como uma máquina, 

com seu motor e centro de funcionamento no cérebro, e o restante do corpo 

como engrenagens dependentes da estrutura central. 

Apesar de parecer ser muito convincente, a tese de António 

Damásio pode ter incorrido em um erro lógico muito comum nas ciências: a 

generalização ou indução precipitadas – em termos aristotélicos, “acidente 

convertido” (Lisboa, 2013). O caso de Phineas Gage aponta para a posição 

monista e imanentista da relação mente-corpo, no entanto, há muitos outros 

casos em que pessoas perdem porções significativas de áreas cerebrais, 

porém não possuem alterações perceptíveis em seus comportamentos e em 

suas personalidades, o que indicaria argumentos de defesa da tese dualista e 

transcendentalista. 

 

10. Considerações finais 



Se todas as expressões que caracterizam o ser humano podem ser 

explicadas através do funcionamento de seu organismo, então temos 

descartada a possibilidade de existência de uma alma ou de um espírito 

transcendentais e a “mente” ganha status apenas representacional e 

conceitual. A alma não seria o princípio de manifestação de delírios, sonhos ou 

experiências de morte (hipótese dos povos primitivos), nem a substância 

incorporal que anima o ser (como argumentou Santo Agostinho), ou ainda uma 

substância imaterial que regularia as funções do corpo através de fluidos ou 

“espíritos vitais” (tese do suposto "errante" René Descartes), mas todos esses 

fenômenos se explicariam através das funções neuronais realizadas por esse 

complexo sistema que é o corpo humano. 

Temos, então, algumas pautas a serem levantadas. A primeira é, 

obviamente, se existe uma alma transcendental por trás de nossa existência? A 

segunda se refere ao fato de se houver realmente uma alma, ela perece com o 

fim do funcionamento do corpo, ela continua a existir apenas após um intervalo 

de tempo que sucede à morte corporal ou ela é imortal e eterna? Se ela é 

imortal e eterna, qual é seu destino após o perecimento do corpo? O que era e 

onde habitava (considerando dimensões espaciais, universais e talvez outras 

que vão além) essa alma antes de sua junção ao corpo? A alma, caso exista, é 

substância material (ex: estóicos e epicuristas) ou imaterial (ex: Platão, 

Agostinho e Descartes)? Se ela for imaterial, como é possível a interação entre 

ela e a matéria (corpo)? Essas são apenas algumas perguntas a serem 

respondidas pela humanidade a respeito desse tema. Não tem como prever 

quanto tempo demoraremos para chegarmos a conclusões, pode ser que esse 

tempo nunca chegue, pois existe uma outra questão por trás: Blaise Pascal 

defendia que a Razão Humana é incapaz de conceber algo como Deus e o 

Espírito Humano. Aqui vai a última questão: se a alma existir, o nosso 

pensamento conseguiria alcançá-la e defini-la?  

Todas essas perguntas não possuem respostas até o momento. 

Durante toda a História, grandes intelectuais se esforçaram para tentar 

encerrar a dúvida, mas nem a própria dúvida, como método de Descartes, o 

fez. Um fato é passivo de ser afirmado: caso a hipótese de Dámasio, dos 

teóricos da Inteligência Artificial e de outros adeptos da posição materialista, 

monista e imanentista se confirme, haverá uma mudança enorme de 



paradigma. Se for possível explicar toda a capacidade humana através de 

reações eletroquímicas neuronais, será a ruína das disciplinas que pretendem 

estudar o espírito, a mente ou a alma humanos desassociando-os do seu 

instanciamento corporal. Os próprios termos “espírito”, “mente” ou “alma” 

existiriam apenas enquanto entidades conceituais-representativas, perdendo o 

seu status ontológico, posto que seriam produções do corpo – única substância 

existente na realidade humana e dos animais e vegetais. Após um tempo de 

confirmação dessa hipótese, através de uma tecnologia avançada, 

possivelmente conseguiríamos alterar a personalidade e o comportamento dos 

seres humanos como se fossem robôs tendo seu circuito alterado. Seria a 

glória das neurociências e o naufrágio das outras formas de saber. Mas isso 

tudo, é claro, se, em algum momento da história futura, tal tese for corroborada. 

Uma última dificuldade que não pode deixar de ser mencionada é a 

imprecisão com que a “linguagem ordinária” e, até mesmo, a linguagem 

científica ou filosófica trata dos termos “mente”, “espírito” e “alma”. No senso 

comum e em muitas doutrinas filosóficas, científicas e religiosas, estes termos 

são abordados como sinônimos, no entanto, verifica-se que em outros sistemas 

eles são distinguidos, o que poderia incorrer em um posicionamento, por 

exemplo, de afirmação de uma posição monista, imanentista e materialista da 

mente, mas em uma orientação dualista, transcendentalista e “espiritualista” da 

alma ou do espírito. Descartes, Platão e Agostinho de Hipona parece não 

terem feito qualquer distinção, mas, se você consultar um neurocientista, pode 

ser que ele reconheça a “produção” da mente pelo cérebro, mas mantenha-se 

em uma posição espiritualista que coloca a alma ou o espírito para além da 

mente. A própria psicologia, em sua origem etimológica, significa “estudo da 

alma”, o que implica em correspondência semântica entre alma e mente, mas 

existem psicólogos que creem estar estudando a mente e não a alma. Essa 

imprecisão torna o problema mente-corpo ainda mais complexo, posto que se 

não aplicarmos estes termos como sinônimos, outros problemas diferenciados, 

da relação espírito-corpo e/ou relação alma-corpo, seriam colocados. É 

preciso, antes de tudo, ter maior clareza e distinção (termos cartesianos) do 

que chamamos de mente, alma e espírito. 
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