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Este Simpósio reúne trabalhos que tematizam a questão da ideologia na psicologia a
partir do referencial do materialismo histórico-dialético.
O primeiro trabalho, intitulado A ideologia na obra de L. S. Vigotski, situando a obra
deste último na tradição do marxismo revolucionário, identifica na obra de Vigotski
elementos que possibilitam o debate da ideologia também a partir de sua construção teóricometodológica.
A partir de uma análise conceitual-bibliográfica, conclui-se que a questão da ideologia
aparece de modo distinto em dois momentos de sua obra. Nos textos que compreendem o
período entre 1924 e 1927, prevalece um sentido de ideologia que refere-se: a) à tendência da
psicologia em transformar a descoberta de um fato/princípio psicológico num conceito geral,
num universal; b) à ideologia como o oposto (negação) da ciência, fenômeno próprio da
sociedade de classes; c) conjunto de representações que derivam da realidade sociomaterial e
que expressam a natureza da divisão social do trabalho.
No segundo período, o conceito de ideologia de crítico-negativo torna-se mais
sociológico, uma vez que a ideologia aparece aí como um sistema de conceitos socialmente
determinados, cujas ideia-força desempenham certas funções.
As duas posições em torno das quais oscila o sentido da ideologia na obra de Vigotski
dividiria a própria tradição do pensamento marxista após a publicação de A ideologia alemã,
em 1932. Enquanto alguns autores tenderam a encontrar em Marx e em Engels a ideologia
num sentido apenas crítico-negativo (como as ideias da dominação transformadas em
universais), outros assinalaram que na obra destes autores alemães também estaria presente o
sentido da ideologia como um conjunto geral de ideias que não necessariamente referir-se-ia
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às ideias da dominação. Vigotski teve ainda o mérito de utilizar-se desse conceito (que muda
em sua própria obra) em sua análise do desenvolvimento da ciência psicológica.
O segundo trabalho discute, à luz do materialismo histórico-dialético, o conceito de
ideologia na produção da obra de Ignacio Martín-Baró, bem como suas implicações para a
constituição daquela alternativa em psicologia que ficou conhecida como Psicologia da
Libertação. A discussão tem como material analítico aqueles trabalhos de Martín-Baró
disponibilizados e organizados pelo Arquivo Martín-Baró da Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo.
O trabalho identifica, na produção de Martín-Baró, três acepções para ideologia: a)
ideologia como conjunto de ideias e valores com função normativa que condicionam a ação
dos sujeitos numa determinada sociedade e para a qual a sociedade é um todo harmônico e,
portanto, a distribuição de ideias não corresponderia a uma contradição essencial; b) ideologia
como falsa consciência, própria de algumas correntes do marxismo que compreendem que as
classes representam a principal contradição da sociedade e para as quais a ideologia
corresponde a uma imagem invertida da realidade social que tem por função ocultar os
interesses de uma classe dominante; c) a terceira concepção de ideologia, concebe esta como
um sistema/estrutura que atua sobre e através dos indivíduos. Baró vincula-se às duas últimas
acepções do conceito de ideologia.
O conceito de ideologia seria ainda utilizado por Baró para analisar a própria
psicologia, sua história como ciência, suas teorias, áreas de atuação, bem como a função
social do psicólogo.
O último trabalho põe em análise o desenvolvimento da chamada Escola de São Paulo
de Psicologia Social que, tendo se constituído na apropriação do materialismo históricodialético, avançou, na década de 1990 a posições próprias do antimarxismo
A apropriação – presente nas produções dos anos 1990 – do conjunto de formulações
dos autores representantes do neomarxismo (notadamente Heller e Habermas) pela Escola de
São Paulo de Psicologia Social significou uma guinada do pensamento desta tradição de
psicologia social em direção a uma perspectiva antimarxista. O concurso dos trabalhos de
Agnes Heller e Jürgen Habermas na produção da Escola de São Paulo representou a adesão,
por parte desta escola, à ideologia do fim da história e suas derivações: o fim da sociedade do
trabalho, o fim da classe trabalhadora, o fim das lutas de classes, o fim da ideologia, etc.
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A referida adesão resultou em transformações ao nível dos fundamentos teóricofilosóficos, do complexo categorial da psicologia social e de certa compreensão da natureza
da transformação social para a qual deve contribuir a psicologia, dentre as quais destacam-se:
o deslocamento da centralidade ontológica da categoria trabalho para a esfera das
objetivações sociais (Heller) e da ação comunicativa (Habermas); a manutenção do complexo
categorial presente em Psicologia social: o homem em movimento (1984) acrescida da
categoria afetividade que – hipostasiada como o fora, principalmente por Bader Sawaia e
Silvia Lane – joga uma carga idealista no conjunto categorial; a própria tríade atividadeconsciência-identidade (personalidade para Leontiev) herdada da leitura da produção da
psicologia soviética, passa a ser compreendida nos termos de uma estrutura de categorias
vazias; a negação do papel da classe trabalhadora como sujeito revolucionário; a
transformação social passa a ser posta não mais nos termos da necessidade de superação da
sociedade de classes mas sim naqueles termos de uma revolução ética (ou socialismo ético),
de uma transformação na esfera dos valores que – rechaçando qualquer forma de violência
(inclusive a revolucionária) – deveria promover uma sociedade que realizasse as condições
ideais de fala para uma razão comunicativa.
Deste modo, a Escola de São Paulo de Psicologia Social que tomou a ideologia como
categoria fundamental da Psicologia Social nos anos 1980, ao afastar sua compreensão do ser
social da chave heurística da Economia Política passa a eternizar a ordem burguesa
apresentando a ela respostas sempre parciais e não totalizantes, reproduzindo assim,
ideologia.
Espera-se que este Simpósio possa contribuir com o desenvolvimento das tradições
marxistas no campo da psicologia.
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O presente trabalho trata-se de um estudo histórico-conceitual a respeito do tema da
ideologia na obra de L.S Vigotski. Insere-se em um movimento de pesquisa maior que busca
delinear a influência da epistemologia e do compromisso político-revolucionário do marxismo
nas considerações do psicólogo bielorrusso. Tal premissa justifica-se na medida em que a
inserção e posterior ampliação de Vigotski como referencial teórico para a prática pedagógica
e mesmo como um colaborador psicologia no Brasil, muitas vezes apresenta-se como
apartado das particularidades históricas em que ela foi concebida, em especial o compromisso
ético e revolucionário com a Revolução Russa.
Em um movimento que busca delinear as influências desta particularidade, eclodiram
estudos que apresentam a obra de Marx e Engels como um dos pilares fundamentais da teoria
de Vigotski, seja em questões de método, ontológicas ou ainda éticas e políticas. Desse modo
torna-se possível realizar conexões entre conceitos de Marx e Engels e mesmo da tradição
marxista na filosofia e na política, em um movimento que reaproxima Vigotski tanto de suas
bases epistemológicas quanto recupera a dimensão revolucionária de seu pensamento. Este
movimento caracteriza-se como contrário a certa “domesticação” do pensamento de Vigotski
ao ideário pedagógico neoliberal que coaduna com a difusão e a posterior “fama” que
envolvera seu nome.
Neste cenário, destacamos que o conceito de ideologia – também um tema
fundamental a tradição marxista – ainda não houvera sido explicitado enquanto uma categoria
que Vigotski também se apropria no seio desta tradição. Ainda que se encontre como em
Psicologia e Ideologia. (Patto, 1984) uma aproximação entre psicologia escolar e a ideologia.
Buscamos, portanto, realizar as primeiras aproximações a respeito da ideologia conforme
utilizado por Vigotski, partindo de algumas premissas fundamentais.
Em primeiro lugar, constata-se que a ideologia fora considerada sem validade
estatutária, via formulações como o “fim da história”, “fim da ideologia” e paradigmas da
pós-modernidade. (Fukuyama, 1992, Mészáros, 2004). Muitas dessas críticas detêm-se ao
que ficou reconhecido como noções marxistas de ideologia, especialmente a que entende a
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ideologia como “falsa consciência”. (Vaisman, 1989). Desta última noção decorre que o
marxismo seria necessariamente uma teoria científica verdadeira que suplantaria as dimensões
da falsa consciência. Entretanto há direções que apontam ser esta identificação insuficiente
quando se trata de discutir o conceito de ideologia em Marx e na corrente filosófica que este
inspira.
Esta insuficiência está em fatos tais como: reconhecidamente, “A Ideologia Alemã”, é
o texto mais famoso do marxismo sobre o tema, e dele advém diversas caracterizações
clássicas a ideologia enquanto um processo de inversão da dinâmica da realidade na
consciência individual e na sistematização das ideologias sociais. No entanto, não é possível
reduzir as teses deste texto como as fundamentais e unívocas a respeito das considerações de
Marx sobre a ideologia. Visto que em textos posteriores como, “18 de Brumário de Luís
Bonaparte” e o “Prefácio” a Crítica da Economia Política, este é visivelmente ampliado para
além das definições e vocabulário ligado aos problemas da teoria do conhecimento, o que
torna necessária a explicitação desta dinâmica ao longo da obra de Marx, sendo esta dinâmica,
objeto de estudos como o de Eagleton (1997), que define que o estudo da ideologia que
partilha a crítica marxiana pode ser caracterizada como hesitante entre duas grandes correntes
intelectuais, justamente, um ligado a problemática do conhecimento, e da ideologia enquanto
oposta a ciência em termos de verdade ou falsidade das ideias e outro mais “sociológico” que
postula a ideologia como valores e funções sociais da ideia na vida social.
Há, portanto uma tensão a respeito da ideologia colocando-a como fenômeno
essencialmente negativo e outro que ampliando esta formulação – preocupa-se mais com a
valoração e o significado das ideias de fundo social. Diante disso, indaga-se, a respeito de
Vigotski, se este autor também partilharia desta tensão que denominamos entre uma dimensão
crítica-negativa da ideologia e outra como pensamento socialmente determinado. Parte-se da
hipótese de que Vigotski está no seio deste conflito e para buscar esta tensão em sua obra
utilizamos a pesquisa conceitual-bibliográfica. Na pesquisa, realizou-se o mapeamento da
palavra ideologia nas Obras Escogidas de Vigotski e em textos não disponíveis nesta
coletânea realizando um corte cronológico, buscando explicitar quais os significados e
definições ocorrem de ideologia nos textos, das obras iniciais até as de maturidade. A fim de
conectá-las e analisar a sua relação com as teses fundamentais dos textos clássicos do
marxismo, foi realizado o seguinte, leitura e análise de: “A Ideologia Alemã”, partindo do
pressuposto deste ser o texto clássico sobre ideologia na tradição marxista além de breves
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comentários a respeito dos dois outros textos citados de Marx, a fim de demonstrar a
ampliação do que este entendia por ideologia, conforme a orientação dos autores estudados
que dimensionam esta problemática.
Discute-se, a possibilidade da definição da “falsa consciência” ser a necessária de
ideologia, bem como a restrição deste conceito a uma definição crítico-negativa. Desta
primeira abordagem, conclui-se que a ideologia atua na percepção e na formação da
consciência e está ligada à inversão dos poderes e processos humanos que tomados como
coisas, passam a comandar seus agentes. Ela é a condição de uma sociedade em que prevalece
a divisão social do trabalho.
Iniciando os resultados da investigação dos textos de Vigotski e partindo da tese que
Vigotski utiliza da ideologia tanto no sentido crítico-negativo quanto como sistema conceitual
socialmente determinado, (ou pensamento), identificamos que essas diferenças são recorrentes
em um período cronológico delimitado, isto é, a primeira noção é mais debatida pelo autor
entre 1924 e 1927 e a segunda, a partir de 1929 até 1931, das quais sacam-se algumas
conclusões: Entre 1924 a 1927 a concepção de ideologia consistiu em: a) Conceito crítico da
universalização de um princípio particular na psicologia, b) Fenômeno inerente à sociedade de
classes que atua como negação da ciência, mas nem por isso, menos eficiente, ou com
momentos de verdade c) Conjunto de representações usuais e teóricas que se ligam à
problemas da realidade material e relações sociais que as correspondem, bem como a
necessidade da ciência para o conhecimento destas relações sociais, que para sua superação
exige a transformações das relações de trabalho e propriedade, vide a natureza prática social
da ideologia, sendo que esta é mais do que uma imposição ou discurso bem-sucedido, mas
antes um fenômeno inerente a divisão social do trabalho.
A ideologia é, portanto, o oposto da ciência e a sua existência é essencialmente
negativa quanto ao conhecimento da dinâmica da realidade e de suas relações sociais e como
possibilidade da superação do atual estado de “crise” da psicologia, para qual Vigotski
colocava a necessidade da dialética da psicologia e de seu objeto, o homem. (Vygotsky,
1996). A segunda etapa aqui abordada indica que a “ideologia” deixa de denotar uma carga
essencialmente crítica-negativa e passa a exercer uma função mais “sociológica”, exatamente
como sistema conceitual socialmente determinado pelo qual as ideias desempenham funções e
valores.
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Ao definir o homem como um ser mediado simbolicamente pela cultura e pela
linguagem, em que a consciência está intimamente ligada às condições materiais da realidade
social e, portanto da história, o homem vê-se formado e confrontado por ideologias que
implicam na função e no valor de determinados pensamentos. De outro modo o menor ou
maior grau de complexidade da ideologia, não se reduz aos limites do aparato biológico,
como queriam algumas concepções enfrentadas pelo autor. O exemplo de Vigotski a respeito
deste processo é o sonho como mecanismo de pensamento para o homem primitivo. Bem
como o papel do sonho em diferentes épocas históricas, comprovando a possibilidade de
abertura e transformação destas ideologias, que são formas cristalizadas pelas sociedades de
cada época em que as consciências individuais recorrem para agir e resolver problemas no
mundo, daí a ideologia poder ser tomada como um sistema conceitual valorativo. Em certo
sentido a ideologia é o limite de uma consciência historicamente estabelecida e ao mesmo
tempo seu patamar, ou ponto de partida da sua superação.
Diante do exposto, chegamos a seguintes conclusões: A ideologia é um conceito
crítico-negativo em textos basilares do marxismo, mas não redutível a esta posição. Refere-se
às inversões sofridas na consciência pelo processo da divisão social do trabalho, e tende a
universalizar uma condição presente de dominação, obstruindo a conscientização de seus
conflitos reais e materiais. Ao longo de sua obra, Marx opera uma complexificação destas
instâncias situando a ideologia como formas de organização da consciência social para com os
conflitos inerentes a sua estrutura econômica e da qual, pelas vias ideológicas, os seres
humanos tomam consciência e as enfrentam, relegando-a, portanto a superestrutura. Em
Vigotski a ideologia toma contornos próprios quando aplicada à psicologia, mas referente às
formulações marxianas resguarda similitudes. Entre elas o uso em dois sentidos diferentes,
como conceito crítico negativo em suas primeiras obras e um “ampliado” que não retira o
caráter conflitivo, mas não toma a ideologia como um fenômeno exclusivamente negativo,
relegado a inversões.
Enquanto sistema conceitual socialmente determinado, Vigotski relega à ideologia um
papel organizador e valorativo das funções e sistemas psicológicos situados historicamente.
Além de colocar o pensamento por conceitos como uma via de desenvolvimento que
estabelecendo relações mais ricas e complexas possibilita a superação das parcialidades
inerentes às ideologias dominantes na consciência. Portanto partilha a tensão da tradição
marxista entre conceitos de ideologia diferentes, se quisermos “mais amplos”. Nisto
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diferencia-se das interpretações canônicas que prefiguram um tipo específico de ideologia, ou
a identificam com a “falsa consciência.”.
Como materialista histórico-dialético, Vigotski não despreza o papel da ideologia na
formação da consciência. E se desta deriva, fundamentalmente da divisão social do trabalho, a
ideologia ainda é um processo presente. E se colocarmos a ideologia como identificada com
o pensamento conceitual ou signos, ela torna-se fenômeno ineliminável da consciência
humana, o que não implica em ser insuperável, seja a)na transformação das condições
materiais b) na tomada da consciência arbitrária e do controle da conduta facilitado pela
apropriação de conceitos científicos, remodelando historicamente as formas da consciência
ideológica.
Para o psicólogo ou o educador, acreditamos que ambas as definições são importantes.
A primeira como ferramenta crítica para análise epistemológica e propositiva de métodos e
técnicas da psicologia. A segunda através da nomeação dos sofrimentos contemporâneos que
expressam as ideologias dominantes, afim de superá-los. Uma ideologia dominante da
sociabilidade burguesa tenderia a oferecer concepções a-históricas e universalistas, que pelas
quais, o psicólogo ou o educador podem deixar de ver a consciência humana, na totalidade
das relações sociais e perder de vista o patamar da transformação. A a ideologia é complexa e
relacional entre materialidade e consciência, não pode ser suprimida por “descrições corretas”
e tampouco absolutamente eliminada completamente da história, e tanto a crítica da divisão
social do trabalho quanto a defesa do pensamento por conceitos, que visa superar
pensamentos espontâneos e ideologicamente limitados pode colaborar na humanização da
psicologia e na luta por uma sociedade mais justa.
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O objetivo desse trabalho é apresentar e discutir criticamente a utilização do conceito
de ideologia na produção de Ignacio Martín-Baró e a expressão disso em sua proposição de
uma perspectiva de práxis psicológica que ficou conhecida como Psicologia da Libertação.
Para tanto, utilizou-se o método materialista histórico dialético para análise da obra do
mencionado autor, captada e disponibilizada pelo Arquivo Martín-Baró da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Ignacio Martín-Baró foi um psicólogo e sacerdote jesuíta, nascido em Valladolid, na
Espanha, mas que escolhera El Salvador como sua pátria. O autor foi assassinado junto a um
grupo de outros sacerdotes e professores da Universidade Centroamericana José Simeon
Cañas (UCA), na madrugada de 16 de novembro de 1989, por um destacamento paramilitar.
O conceito de ideologia perpassa a produção de Martín-Baró, que em grande parte se
deu em meio à guerra civil que se instaurou em El Salvador a partir de 1980, até 1992. É em
sua obra intitulada Acción e ideología - Psicología Social desde centroamérica (1983), que o
autor traz sua definição mais sistematizada do mencionado conceito e chega a definir como
papel da Psicologia Social o "estudo científico da ação enquanto ideológica", que expressa
"uma ideia de influxo ou relação interpessoal", mas também o fato de que a ação é "uma
síntese de objetividade e subjetividade, de conhecimento e de valoração não necessariamente
consciente [...] que está assinalada por conteúdos valorados e referidos historicamente a uma
estrutura social" (Martín-Baró, 2005, p. 17).
Nessa apresentação, Martín-Baró afirma a ideologia como um fenômeno cotidiano,
que acaba por se apresentar como um conjunto de pressupostos e generalizações, diretamente
influenciados por interesses de classe, que cumprem um determinado conjunto de funções
sociais, tais como:
oferecer uma interpretação da realidade, fornecer esquemas práticos de ação, justificar a
ordem social existente, legitimar essa ordem como válida para todos, ou seja, dar categoria de
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natural ao que é simplesmente histórico, exercer na prática a relação de dominação existente e
reproduzir o sistema social estabelecido. (Martín-Baró, 2005, p. 18)

Baró explicita, ainda, a polissemia do conceito de ideologia e introduz ao leitor, em
termos gerais, duas concepções, das quais deriva uma terceira. A saber, a concepção
funcionalista, a concepção marxista e uma concepção estruturalista-marxista que tomará como
representante o sociólogo francês Louis Althusser.
A primeira concepção de ideologia é definida como aquela que toma ideologia por um
"conjunto coerente de ideias e valores que orientam e dirigem a ação de uma determinada
sociedade e, portanto, que cumprem uma função normativa a respeito da a ação dos membros
dessa sociedade" (Martín-Baró, 2005). A concepção de indivíduo e sociedade que subjaz a
essa compreensão de ideologia toma a sociedade como um sistema coerente e unitário,
guiado por um único sistema valorativo e normativo no qual os seres humanos atuam
exclusivamente como indivíduos.
A segunda, o autor reduz a uma de suas compreensões dentro do marxismo, que é a da
ideologia como falsa consciência, na qual se expressa uma imagem que não estabelece
correspondência com a realidade, que a encobre e justifica de acordo com os interesses da
classe dominante. Tal compreensão pressupõe, de acordo com o autor, uma sociedade fundada
sobre o conflito entre grupos com interesses opostos e os indivíduos como representantes de
suas classes sociais.
A terceira compreensão de ideologia é definida como um sistema (ou estrutura)
imposta e que atua sobre e através dos indivíduos, tratando-se de uma totalidade atuante que,
todavia, o faz sem um sujeito específico, já que "o sujeito atua na medida em que é atuado"
(Martín-Baró, 2005, p. 17). Remete-se, então, a uma passagem de Althusser para ilustrar a
proposição:
Os homens vivem suas ações, referidas comumente pela tradição clássica à liberdade e à
consciência, na ideologia, através e pela ideologia; em uma palavra, que a relação vivida dos
homens com o mundo, compreendida nela a História (na ação ou na inação política), passa
pela ideologia, mais ainda, é a própria ideologia (Althusser citado por Martin-Baró, 2005,
p.17).

Dentre as três concepções apresentadas, Martín-Baró se vincula essencialmente à
segunda e à terceira, para interpretar a ação como fenômeno ideológico.
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Partindo desse princípio, em diversos outros textos, o conceito de ideologia será
retomado, para analisar, desde a própria Psicologia, sua história enquanto ciência, suas
abordagens, áreas de atuação, bem como o papel do psicólogo. Também para analisar a
família e a condição das mulheres nas sociedades latino-americanas, o machismo, a
indolência e o fatalismo como características atribuídas aos povos latinos. A polarização
social, a institucionalização da mentira veiculada pelos meios de comunicação oficiais e a
formação da personalidade em contextos de violência derivados das condições de ditadura e
guerra ou quase-guerras civis nos países latino-americanos. Os sofrimentos psíquicos e os
traumas psicossociais derivados das torturas, da violência cotidiana e da tensão e medo
constantes, o luto e a presença constante da morte. A participação política e a organização
comunitária. O voto e as eleições. O papel desideologizador dos intelectuais. A reprodução
acrítica dos conteúdos universitários, o descompasso entre a teoria e a prática na formação e o
papel desideologizador que podem e devem ter os currículos universitários e a própria
Psicologia.
Além do livro que dá sequência àquele da mencionada síntese, intitulado Sistema,
grupo y poder - Psicología Social desde centroamérica II, a imensa maioria dos textos
analisados está publicada em compilações como Psicología de la Liberación (1998), Poder,
ideologia y violencia (2003), Psicologia Social de la Guerra (1990), além daqueles
publicados em periódicos como Estudios Centroamericanos (ECA) e Revista de Psicología
de El Salvador.
Além desses temas, que expressam em grande parte as temáticas trabalhadas pelo
autor em seus diversos textos, algumas de suas práticas estiveram diretamente ligadas ao
conceito de ideologia, entre as quais se destacam aquelas desenvolvidas no instituto que criara
com o objetivo de explicitar as estratégias governamentais de ideologizar as condições de
existência dos salvadorenhos, o Instituto Universitário de Opinión Pública (IUDOP).
Todavia, a própria psicologia de Martín-Baró não está isenta de um caráter ideológico,
ainda que sutil e independente de sua intencionalidade, como ele próprio expressou em sua
análise a respeito da ideologia. As questões levantadas por Baró a respeito da ideologia
figuram como uma contribuição importante para o desenvolvimento de uma psicologia crítica,
comprometida, mesmo dentro de seus limites, com a transformação revolucionária da
realidade.

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
Referências
Martín-Baró, Acción e ideología - Psicología Social desde centroamérica. San Salvador:
UCA, 2005.

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
A MISÉRIA DA PSICOLOGIA SOCIAL BRASILEIRA: MARXISMO E
ANTIMARXISMO NA ESCOLA DE SÃO PAULO
Bruno Peixoto Carvalho*; Pesquisa financiada pelo CNPq; Doutor em Psicologia Social; Professor
Adjunto A do Curso de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Paranaíba-MS;
Brasil.
contato: pcarvalhobruno@gmail.com
Palavras-chave: Pesquisa histórica. Neomarxismo. Ideologia.

Este trabalho identifica a viragem ideopolítica operada pela Escola de São Paulo de
Psicologia Social – que tem em Silvia Lane, Bader Sawaia, Wanderley Codo e Antonio
Ciampa seus principais representantes – nos anos 1990 a partir da análise de seus
fundamentos teórico-filosóficos, de suas categorias de análise e do projeto de transformação
social na produção que antecede os anos 1990 e naquela que se realiza após os anos 1990.
Para tanto, toma como material de análise: a) as teses e dissertações orientadas por Silvia
Lane nos anos 1970 e 1980, bem como o livro Psicologia Social: o homem em movimento
(Lane & Codo, 1984), obra-síntese que marca a primeira fase de desenvolvimento desta
tradição de pensamento; b) os escritos posteriores da década de 1990, com destaque para a
obra-síntese Novas veredas da Psicologia Social (Lane & Sawaia, 1994).
O saldo teórico com o qual a Escola de São Paulo de Psicologia Social enfrentaria a
chamada Crise da Psicologia Social, e do qual permaneceria herdeira até aos anos 1980, é o
de uma psicologia que se apropriou da tradição estadunidense de Psicologia Social e a ela
dirigiu um conjunto de críticas a nível metodológico (o caráter experimental de suas
pesquisas), teórico (a incapacidade da Psicologia Social Cognitiva em elaborar grandes teorias
ou mesmo de fiar-se em uma teoria social para a análise das relações indivíduo-sociedade) e
de relevância social da pesquisa. Para estas críticas concorreram: a) a apropriação das
discussões realizadas pelos psicólogos sociais europeus, notadamente as teorias sobre a
identidade social de Israel e Tajfel e a Teoria das Representações Sociais de Moscovici; b) o
contato com textos de psicólogos que puseram à construção de uma psicologia marxista como
Vigotski, Leontiev, Luria, Politzer e Sève; c) o estudo de alguns clássicos do marxismo de
circulação na PUC-SP tais como Marx, Engels, Gramsci, Heller e Sartre, bem como autores
marxistas brasileiros como Octávio Ianni, Florestan Fernandes e Ruy Fausto; d) o diálogo
com intelectuais latino-americanos como o colombiano Fals-Borda (sociologia rural e
metodologia da pesquisa-ação), o psicólogo espanhol e radicado em El Salvador Martin-Baró
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(notadamente sua crítica à Psicologia de matiz estadunidense, sua discussão de ideologia e de
grupos), a psicóloga venezuelana Maritza Montero (que investigava o tema da alienação) e do
psicólogo argentino Alberto Merani. Tamanha fora a importância tributada por Silvia Lane ao
posicionamento da produção nacional em relação à Crise da Psicologia Social que as
dissertações e teses por ela orientadas trazem no primeiro capítulo sempre alguma referência à
dita crise, bem como uma discussão das relações constitutivas entre indivíduo e sociedade,
nos termos próprios de uma teoria social (Ciampa, 1977; Sawaia, 1979; Codo 1981); Ciampa,
1986; Sawaia, 1987).
A síntese da produção do período aparecerá em Psicologia Social: o homem em
movimento, cuja primeira publicação data de 1984. Nesta obra, Lane (1984), na defesa de uma
nova concepção de sujeito e sociedade para a psicologia social, apresenta no marxismo o
aporte para tal construção. Carone (1984), por seu turno, dedica-se a extrair de O capital de
Marx algumas notas metodológicas úteis à psicologia social. Na seção destinada as categorias
fundamentais da psicologia social, ao lado da linguagem, da alienação e das representações
sociais (importante notar que as representações sociais não eram àquele momento tomadas
como uma teoria, mas como uma categoria que permitiria o acesso à análise da consciência e
suas contradições), comparecem as categorias atividade (Codo, 1984), consciência (Lane,
1984) e identidade (Ciampa, 1984), cuja inspiração encontra-se no livro Atividade,
Consciência e Personalidade, de Alexis Leontiev. Nesta obra, o marxismo aparece tanto
como teoria social que permite a esta tradição de pensamento caracterizar a sociedade a partir
da divisão de classes e as contradições que esta gesta, bem como à fundamentação de um
projeto de transformação social orientado à superação de classes e a serviço da passagem da
consciência de classe em-si à consciência de classe para-si. A psicologia social deveria ser um
contributo à transformação revolucionária rumo a uma sociedade sem classes (Codo, 1984).
A queda do muro de Berlim e a consequente dissolução do socialismo nos países do
leste europeu, em 1989, bem como o soçobramento da União Soviética, em 1991, gestariam
as condições de emergência de um conjunto de formulações ideológicas que anunciavam o
fim da história, o fim das lutas de classe e o fim do socialismo. O triunfo do capitalismo em
relação às experiências socialistas teria impacto não apenas na produção intelectual do
pensamento conservador, mas reverberaria também nos círculos intelectuais da esquerda.
Dois importantes intelectuais representantes deste movimento seriam o alemão Jürgen
Habermas e a filósofa húngara Agnes Heller.
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A teoria das objetivações sociais de Agnes Heller e a teoria da ação comunicativa de
Jürgen Habermas serão aquelas em torno das quais orbitará o conjunto das discussões teóricas
da Escola de São Paulo de Psicologia Social no anos 1990 e 2000. Em comum entre as
concepções de Agnes Heller e Jürgen Habermas na análise social está o deslocamento
ontológico da esfera da produção social da vida para a esfera da linguagem e dos valores, ou a
substituição do chamado paradigma da produção pelo paradigma da ação comunicativa
(Habermas) ou pelo paradigma da estrutura das objetivações sociais (Heller). Segundo Carone
(1994), a esterilidade do marxismo no trato com aquelas dimensões da vida humana mais
deslocadas da imediaticidade do mundo da produção teria promovido uma reorientação de
parte das ciências humanas para o paradigma das objetivações sociais. A compreensão do
caráter contraditório da sociedade dará lugar á contradição entre ação comunicativa e a razão
instrumental.
A tríade categorial atividade, consciência e identidade permanece como complexo da
psicologia social da Escola de São Paulo, ao qual se incorpora a afetividade como categoria
necessária à compreensão do psiquismo (Sawaia, 1994). Hipostasiada, a afetividade conferirá
a esta psicologia uma base espinosana que passará a operar com a lógica dos afetos e suas
análises reduzir-se-ão ao nível das interações sociais.
O afastamento/recusa daquelas categorias da economia política que são chaves da
interpretação marxiana da sociedade burguesa, tais como relações sociais de produção, forças
produtivas materiais, modo de produção, a centralidade do trabalho, classes e lutas de classes,
representou não apenas uma reformulação das categorias da psicologia social em que a
ideologia e a alienação deixam de fundamentar-se nos pressupostos do materialismo
histórico-dialético e em que a atividade passa a ocupar uma posição ambígua no conjunto
categorial (no mais das vezes pendendo ao idealismo), mas também representou, ao nível do
projeto de transformação social, uma série de reformulações em que a superação do
capitalismo por uma sociedade sem classes deixa de ser um objetivo para o qual deve
contribuir a teoria e prática da psicologia social.
Uma vez cindidos o mundo da vida e o sistema, ou a esfera das objetivações sociais e
a produção, o espaço em que a transformação social da realidade se situará será a objetividade
restrita do universo das interações sociais, das relações intersubjetivas, em que se alastram a
servidão, a dominação, a exclusão social, o sofrimento ético-político e as injustiças. Na base
da exclusão, da dominação, do sofrimento ético-político, das injustiças sociais e da servidão,
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encontra-se uma compreensão da sociedade desde a chave heurística de uma lógica que
entende a sociedade como contradição, não mais a partir da contradição inconciliável entre
produtores e proprietários dos meios de produção, não como contradição entre classes sociais,
mas contradição entre esferas de objetivações sociais: cisão entre sistema e mundo da vida e a
consequente dominação do primeiro sobre o segundo, a razão comunicativa contra a razão
instrumental, os valores emancipatórios contra os valores irrealizados da modernidade. Estas
são, em síntese, as novas veredas da psicologia social que culminam no projeto de
transformação social da Escola de São Paulo.
Com a passagem do paradigma do mundo do trabalho ao neomarxismo, aparecerão
nos escritos dos representantes da Escola de São Paulo de Psicologia Social, alguns elementos
importantes que figuram no seu novo projeto de tranasformação social, a saber: a saída
racionalista aos problemas postos, na prática, pelo capitalismo à humanidade; a negação da
luta de classes como expressão do conflito entre capital e trabalho e de sua importância na
dinâmica da transformação da sociedade; a realização da emancipação política (e, portanto, da
própria sociedade burguesa) como objetivo da transformação social; a recusa da violência
como método de ação política; e a substituição da classe trabalhadora como sujeito da
transformação social pelos “novos sujeitos sociais”.
Tendo substituído o paradigma do trabalho pelo mundo da vida, acatado a
autonomização da esfera das objetivações sociais, aberto mão da teoria do valor-trabalho para
compreender a sociedade a partir das esferas da comunicação (inversão idealista), das relações
intersubjetivas e dos valores, anunciado o fim das lutas de classe ou o seu marasmo e
abandonado qualquer referência à transformação revolucionária da sociedade (Lane, 1994)
por um socialismo ético (ou revolução ética), a Escola de São Paulo não figura como uma
alternativa marxista de psicologia social. O giro ideopolítico desta escola de pensamento em
psicologia social tampouco é apenas neomarxista, mas é, também, pelas razões aqui expostas,
antimarxista.
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