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• SCHULTZ, D. P. e SCHULTZ, S. E. (2005) – História da Psicologia
Moderna. Tradução: Suely S. M. Cuccio. São Paulo: Pioneira Thomson

Learning.
Alberto Pereira Lima Filho1

Opus Psicologia e Educação

A tarefa de apresentar a História da Psicologia não é fácil. Requer rigor,
conhecimento, objetividade, paixão pelo tema e, não menos importante, um senso
de finalidade capaz de nortear a serviço de quê se empreende investigação tão
funda, num campo em constante mudança. Isto se torna ainda mais verdadeiro
quando os autores se dispõem a incluir nessa apresentação a caracterização
dos diversos movimentos que compuseram essa História, diferenciando-os uns
dos outros e mostrando como se articulam, como contrastam, ou como se
encadeiam ao longo das décadas, tanto no sentido de representarem
especializações de movimentos embrionários, matriciais, como no sentido de
inaugurarem razões epistemológicas – muitas vezes inusitadas e revolucionárias
– dentro do pensamento psicológico – como é o caso do objeto desta resenha.
Apesar disso, grande ênfase é colocada no fato de que cada novo movimento se
apresentou como uma acirrada oposição àquele que o antecedeu. Pois bem:
quem lê o texto que ora examino rapidamente percebe que os autores não
poderiam ter sido mais bem sucedidos nesse intento, pois o realizaram com
impressionante competência. A linguagem com a qual o livro é escrito torna a
leitura agradável e favorece a assimilação de seu conteúdo. (Destaque seja
dado à correta e palatável tradução de Suely Cuccio: ainda que fiel às idéias dos
autores, conseguiu impregnar o texto com o frescor da palavra recém nascida,
concebida especialmente para o leitor brasileiro.) E mais: os autores 1) ocuparam-
se com cuidadosa explicitação de qual foi o método por eles eleito para a
realização da tarefa, bem como com as dificuldades encontradas no processo
de reconstrução dos fatos que dão sustentação à História (dados que se perdem
ou que se omitem; distorções cometidas em traduções, que comprometem a
validade dos dados; informações oriundas de relatos tendenciosos e que, ainda
assim, compõem o acervo da historiografia); 2) em nenhum momento
negligenciaram o elemento contextual, ou seja, deram conta de observar e fazer
transparecer a inserção de cada escola psicológica no locus e no momento
histórico em que emergiu, o que incluiu um exame dos fatores econômicos
predominantes, da conflitiva que permeava as relações sociais em todos os
planos, dos valores culturais que regiam a consciência coletiva e do Zeitgeist,
isto é, do ambiente intelectual e cultural, o espírito de cada época; 3) consideraram
as duas perspectivas de análise da psicologia científica na tradição literária: a
personalista (realizações e contribuições de pessoas específicas) e a naturalista
(progresso e mudança na história científica em razão do Zeitgeist). Todos esses
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itens são tratados no Capítulo 1, onde também se encontra uma discussão sobre
paradigmas em ciência e sobre o estado de desarticulação da psicologia como
campo de conhecimento.

A organização do livro inclui uma série de elementos que o tornam útil para
o ensino da História da Psicologia, mas que também o qualificam como guia
para o estudioso autônomo. Antes da apresentação do sumário, os autores
expõem duas páginas que mapeiam a evolução histórica das escolas de
pensamento psicológico, situando-as no calendário de grandes acontecimentos
históricos da humanidade, desde as incidências de marcos tecnológicos
(invenção do telefone; surgimento do primeiro computador eletrônico) até as
grandes catástrofes que sangraram corações e mentes (naufrágio do Titanic;
atentado ao World Trade Center). Ao longo de todos os capítulos, há indicações
de sites onde informações complementares àquelas trazidas pelo texto podem
ser encontradas. Ao lado disso, cada capítulo é concluído com temas para
discussão e com um rol de leituras recomendadas. Textos originais de vários
pioneiros do pensamento psicológico enriquecem e emprestam originalidade à
obra. Uma ou algumas sessões de comentários trazem apreciações dos autores
sobre as escolas apresentadas, com destaque para seu diferencial e seu
significado, sem que teçam leituras conclusivas. A editoração previu a inserção,
aqui e ali, de definições de termos-chave para a compreensão de conceitos
centrais na discussão de cada tema. São, a um só tempo, contribuições didáticas
e respiradouros para o leitor, consistindo em ferramentas para facilitar a
aprendizagem. Ao término do livro, encontram-se a) um glossário; b) minuciosa
bibliografia; c) índice remissivo e d) índice onomástico.

Muito bem escritos, os Capítulos 2 e 3 tratam dos fundamentos filosóficos
e fisiológicos da psicologia experimental, que deram origem à psicologia de W.
Wundt (Capítulo 4) e ao estruturalismo (Capítulo 5). O funcionalismo (Capítulos
6, 7 e 8), o behaviorismo (Capítulos 9, 10 e 11) e a psicologia da gestalt (Capítulo
12) são apresentados como escolas que, em parte, representaram
desenvolvimentos do estruturalismo e, em parte, tentativas de superações de
suas limitações. Os Capítulos 13 e 14 abrangem a psicanálise (teoria e método
terapêutico), desde os primórdios até os desdobramentos mais recentes,
culminando com a psicologia humanista (reação ao behaviorismo e à psicanálise).
O Capítulo 15 (psicologia cognitiva e o estudo dos processos conscientes;
psicologia evolucionista; neurociência cognitiva; psicologia positiva) encerra a
obra, deixando bem formuladas as brechas teóricas que ainda requerem
exploração na construção do conhecimento psicológico. A um só tempo, o texto
valida as conquistas sólidas obtidas até nossos dias e evidencia as fragilidades
teóricas que ainda requerem desenvolvimentos futuros. O apetite por evolução
e a inquietude parecem ser os sustentáculos da história, bem como os grandes
motivadores para seus estudiosos.
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