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AULA 2  
Importantes teorias da Psicologia do século 20: 
Behaviorismo, Gestalt e Psicanálise

Introdução

Nesta aula, teremos uma breve noção sobre três importantes teorias psicológicas do 
século 20, quais sejam: o Behaviorismo, a Gestalt e a Psicanálise. A finalidade é que o 
Estudante de Direito tenha uma visão geral sobre essas três diferentes abordagens, a fim 
de que seja estimulada a sua percepção para uma visão científica da Psicologia.

Devemos lembrar que tais teorias vieram depois de um momento em que duas outras 
abordagens iniciais dominavam os estudos em Psicologia: o estruturalismo, que 
procurava entender a estrutura dos processos mentais e os elementos componentes da 
consciência, tendo como principais estudiosos Wilhelm Wundt e Edward B. Titchener - o 
método utilizado para essa compreensão seria a introspecção; e o funcionalismo, que, em 
vez de focalizar na estrutura da consciência (como o estruturalismo fazia), passou a se 
concentrar no seu propósito, tendo como um dos autores mais importantes, a essa 
abordagem relacionados, William James.

Leitura recomendada, sobre estruturalismo e funcionalismo: CHERRY, K. 
Structuralism and Functionalism: Early Schools of Thought in Psychology. Website 
about.com. Disponível em: <http://psychology.about.com/od/historyofpsychology/a/
structuralism.htm>. Acesso em: 13 mar. 2016.

Behaviorismo

O behaviorismo é assim chamado por causa da palavra “behavior”, termo da língua 
inglesa que significa “comportamento”. Trata-se de uma teoria na qual o comportamento 
passa a ser objeto da Psicologia, levando-se em conta uma relação entre este (o 
comportamento) e o meio (ambiente em que o comportamento se desenvolve).

Para que fosse possível o estudo científico da Psicologia sob o ponto de vista 
comportamental (ou behaviorista), estabeleceram-se unidades de descrição da relação 
comportamento-meio. Essas unidades são chamadas de estímulo e resposta, ou, 
tradicionalmente, “teoria S-R” (stimulus/responsio).

O behaviorismo teve início com um artigo de 1913 (“Psychology as the Behaviorist views 
it”) escrito por John B. Watson. Mas, depois de Watson, é B. F. Skinner aquele que se 
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considera o mais importante dos behavioristas, com o que se conhece como “Análise 
Experimental do Comportamento”.

Skinner desenvolveu o que se chama de “condicionamento operante”, ou seja, a 
modificação do comportamento voluntário (distinto do condicionamento respondente, que 
trata da modificação do comportamento involuntário ou reflexo, mais ligado aos estudos 
de Watson). Por meio de experimentos com a famosa “Caixa de Skinner”, conceitos foram 
desenvolvidos com base em reações de ratos, na relação entre respostas e estímulos 
reforçadores. Nos exemplos clássicos da “caixa”, um rato descobre que uma alavanca 
pressionada pode lhe dar alguma coisa que precisa, como uma gota d’água (reforço 
positivo) ou a cessação de um choque elétrico (reforço negativo), ou mesmo o próprio 
choque como consequência de pressionar a alavanca (punição) e cessar a consequência 
que antes havia (extinção).

Os estudos até agora realizados procuram dividir a evolução do behaviorismo em três 
fases: as duas primeiras são a do behaviorismo metodológico (John B. Watson) e a do 
behaviorismo radical (J. B. Skinner). A terceira fase seria a do behaviorismo social (A. W. 
Staats), remetendo a uma visão mais humanizada da relação do indivíduo com o 
ambiente, sendo que o ser humano possui processos de pensamento, representações 
simbólicas e pode aprender por meio da observação.

Gestalt

Se for comparada com o Behaviorismo, a Gestalt representaria uma crítica no sentido de 
afirmar que, entre o estímulo e a resposta - na configuração do comportamento - estaria a 
percepção.

“Na visão dos gestaltistas o comportamento deveria ser estudado nos seus 
aspectos mais globais, levando em consideração as condições que alteram a 
percepção do estímulo. Para justificar essa postura, eles baseavam-se na teoria do 
isomorfismo que supunha uma unidade no universo, onde a parte está sempre 
relacionada ao todo.” (BOCK, FURTADO e TEIXEIRA, 1991, p. 51).

Traduz-se “gestalt” da língua alemã como “forma”, mas esta tradução é considerada 
insuficiente para descrever o uso do termo dentro dessa teoria, de modo que o termo 
original alemão foi mantido para uso internacional. A ideia é a de que a mente organiza a 
realidade, por meio da percepção, numa noção do todo.

Os principais teóricos da Psicologia Gestáltica são: Max Wertheimer, Kurt Koffka e 
Wolfgang Köhler.

“As ‘Leis da percepção’ ou ‘Leis da Gestalt’ foram enunciadas pelos psicólogos da 
Gestalt (Max Wertheimer, Wolfgang Köhler e Kurt Koffka na Alemanha em 
princípios do século XX) que, num laboratório de psicologia experimental, 
demonstraram que o cérebro humano organiza os elementos percebidos na forma 
de configurações (gestalts) ou totalidade; o faz da melhor forma possível 
recorrendo a certos princípios. O percebido deixa então de ser um conjunto de 
manchas ou sons desconexos para tornar-se um todo coerente: é dizer: objetos, 
pessoas, cenas, palavras, orações, etc.”
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“O cérebro transforma o percebido em algo novo, algo criado a partir dos elementos 
que percebe para fazê-lo coerente, ainda que pagando, às vezes, o preço da 
inexatidão. assim, as tarefas do cérebro consistem em localizar contornos e 
separar objetos (figura e fundo), unir ou agrupar elementos (similaridade, 
continuidade, destino comum), em comparar características de uma coisa a outra 
(contraste - similaridade), em destacar o principal do acessório (figura e fundo), em 
preencher aberturas na imagem percebida para que seja íntegra e coerente (Lei do 
fechamento).” (LEONE, 2011)

Nota: para ver exemplos de imagens relacionadas às diversas leis da Gestalt, consultar o 
link: http://www.guillermoleone.com.ar/LEYES%20DE%20LA%20GESTALT.pdf.

Psicanálise

Citemos um trecho do livro de Bock, Furtado e Teixeira (1991, p. 69) que explica, de forma 
sucinta, a noção geral sobre Psicanálise:

“A função primordial da psicoterapia é buscar a origem do sintoma ou do 
comportamento manifesto ou do que é verbalizado, isto é, integrar os conteúdos 
inconscientes na consciência. Para isto, é necessário vencer as resistências do 
indivíduo, que impedem o acesso ao inconsciente. A psicoterapia caracterizada 
dessa forma denomina-se Psicanálise e pode ter como objetivo a cura ou o 
autoconhecimento.”

“O método para atingir esses objetivos é o da interpretação dos sonhos, dos atos 
falhos (os esquecimentos, as substituições de palavras etc.) e as associações 
livres. Em cada um desses caminhos de acesso ao inconsciente é a história 
pessoal que conta. Cada palavra, cada símbolo tem um significado particular para 
cada indivíduo. Por isso é que se diz que em cada nova situação, repete-se a 
experiência inaugurada por Freud.”

“É comum imaginarmos a Psicanálise acontecendo num consultório com um 
paciente deitado num divã, até porque esta tem sido, tradicionalmente a sua 
prática. Porém, coexistindo com isto, é possível observar o esforço de estudiosos 
no sentido de ampliar o raio de contribuição da Psicanálise ao fenômenos de 
grupos, às práticas institucionais e à compreensão dos fenômenos sociais, como a 
violência e a delinquência, por exemplo.”

Essas mesmas autoras são as que nos lembram de que a Psicanálise pode ser vista sob 
três diferentes prismas: como teoria, como método de investigação e como prática 
profissional. Tal é uma constatação de grande relevância, porquanto sendo não apenas 
um corpo teórico criado por Sigmund Freud, trata-se de uma forma de buscar a 
compreensão da realidade humana. Assim, mesmo que os avanços científicos levarem as 
descobertas e observações de Freud a novos patamares e interpretações, o que se tem é 
uma evolução da Psicanálise, e não algum desmérito a seu respeito.

Leitura recomendada sobre a teoria psicanalítica: CARLONI, P. A história e a 
constituição da Psicanálise: introdução aos principais conceitos freudianos para entender 
a subjetividade humana. Revista Eletrônica de Educação da Faculdade Araguaia. v. 1, n.
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1, 2011, p. 1-12. Disponível em: <http://www.fara.edu.br/sipe/index.php/renefara/article/
view/27/15>. Acesso em: 13 mar. 2016.

Para reflexão

1. Poderia o estudo científico da Psicologia, nas suas formulações teóricas e diferentes 
abordagens, servir como contribuição para uma visão mais aprofundada do Direito?

2. As diferenças de abordagens sobre o funcionamento da mente humana influenciam 
na noção que alguém possa ter sobre a Justiça?
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