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Resumo: A “querela do psicologismo”, desenvolvida no contexto intelectual de língua 
germânica entre a segunda metade do século XIX e início dos XX, desempenhou papel central 
no processo de distanciamento entre lógica e psicologia. Tal querela expressava a disputa sobre 
se as leis da lógica seriam ou não leis psicológicas que regem nossos processos de conhecimen-
to, e em última instância, a questão de se a lógica em específico, e a epistemologia de modo ge-
ral, seriam ou não redutíveis à ciência da psicologia. No presente artigo buscaremos apontar, so-
bretudo fazendo menção ao matemático antipsicologista Gottlob Frege (1848–1925), em relação 
à falta de consenso acerca de qual postura teórica se intentava rechaçar ao rotulá-la de “psico-
logista”. Por desembocar não apenas na separação institucional entre filosofia e lógica, mas no 
distanciamento entre dois tópicos de estudos que anteriormente se encontravam interligados, a 
saber, aquele concernente a como os homens raciocinam de fato —hoje de alçada das ciências 
cognitivas— e aquele concernente aos problemas de fundamentação do conhecimento científi-
co —alçada da lógica e da epistemologia— torna-se importante sublinhar as peculiaridades do 
contexto histórico em que se deu tal separação, a fim de também evidenciar os limites dos argu-
mentos que a embasaram. 
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1 — Introdução
No contexto intelectual germânico de 1866 a 1930, a “querela do psicologismo” consistia na dis-

puta acerca de se as leis da lógica seriam ou não as leis psicológicas que regem nossos processos 
de conhecimento. De modo derivado, se considerarmos a psicologia como sendo a ciência que 
prioritariamente estuda tais leis, surge então a questão de se a lógica especificamente, e a epis-
temologia de um modo geral, são ou não redutíveis à ciência da psicologia (Kusch, 1995, p. 95).

A manifesta clareza acerca do sentido do termo “psicologismo”, e consequentemente da dis-
puta aí envolvida, é, contudo, meramente aparente. É essa equivocidade do termo que buscare-
mos evidenciar no presente artigo, fazendo menção principalmente ao matemático lógico Gottlob 
Frege (1848 – 1925), figura de destaque no debate antipsicologista. 

A querela do psicologismo desempenhou um papel central no processo de distanciamento 
entre lógica e psicologia em solo germânico, processo este que encontrou seu paroxismo na se-
paração institucional entre filosofia e psicologia (Araújo, 2013). Tal ocorrência não representou 
apenas uma separação de cunho burocrático, mas também um distanciamento entre dois tópicos 
de estudo que anteriormente se encontravam interligados, a saber, aquele concernente a como os 
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homens raciocinam de fato – hoje de alçada das ciências cognitivas -, e aquele concernente aos 
problemas de fundamentação do conhecimento científico, alçada da lógica e da epistemologia. 

A separação entre psicologia e lógica, e em última instância entre psicologia e filosofia, se be-
néfica em muitos pontos, mas em outros veio a consistir um notável obstáculo para uma com-
preensão global acerca dos processos que envolvem a produção de conhecimento por parte dos 
indivíduos, e assim, um obstáculo a uma melhor compreensão acerca da própria natureza do co-
nhecimento científico (Kusch,1995, pp. 2 – 8). Deste modo, é relevante atentar para as peculiarida-
des do contexto histórico em que se deu tal separação, para apontar os limites das razões para isso. 

2 — “Psicologismo” e o método introspectivo
No final do século XIX e primeira metade do XX, ser “psicologista” se configurava como uma 

acusação da qual todo filósofo deveria procurar se desvencilhar, Curiosamente, este rótulo era 
aplicado tanto ao acusador como ao acusado. Um exemplo disso é Edmund Husserl (1859–1938), 
expoente principal do antipsicologismo, mas que inúmeras vezes sofreu reprovações por supos-
tamente ter cedido às tentações psicologistas (Kusch,1995, p. 97). 

Usado pela primeira vez pelo hegeliano Johann Eduard Erdmann (1805–1892) em 1866, em Die 
deutsche Philosophie seit Hegels Tod, o termo psychologismus foi sugerido por Erdmann para desig-
nar a filosofia de Friedrich Eduard Beneke (1798–1854). Segundo Erdmann, Beneke teria defen-
dido a tese de que toda a filosofia deveria buscar seus fundamentos na psicologia. 

A filosofia de Beneke tinha por intuito substituir as filosofias especulativas de Fichte, Schelling 
e Hegel por outra de maior rigor, a qual se alicerçaria numa dita “nova psicologia” (Kusch, 1995, 
p. 101). Esta nova psicologia tomaria as ciências naturais como modelo, mas tendo por objeto de 
estudo aquilo que constituiria a “experiência interna” dos sujeitos. Visava estudar os fenômenos 
do pensamento sob a ótica de sua constituição, considerando-os como fenômenos complexos 
que deveriam ser explicados como resultado de uma associação de elementos mais simples. Ou-
torgando à psicologia uma pesquisa de caráter tão basal, esta deveria ser então considerada, na 
visão de Beneke, uma disciplina fundamental para a filosofia, e sem a qual esta última não pode-
ria se constituir como um corpus de conhecimento válido.

Nicolla Abbagnano (2007, p. 953) considera que Beneke, assim como seu contemporâneo 
Jakob Friedrich Fries (1773–1843), assumiram explicitamente como método e tarefa da filosofia 
a “auto-observação” ou “consciência”. Desse ponto de vista, a psicologia, como descrição da ex-
periência interna, tornar-se-ia a única filosofia possível. Ao propor em tais termos o método in-
trospeccionista —ou seja, da auto-observação— como sendo o método próprio da Psicologia, 
Beneke não apenas reduziu a Filosofia à Psicologia, mas também todas as demais ciências, uma 
vez que os critérios de verdade do próprio conhecimento em geral eram remetidos ao âmbito 
dos elementos subjetivos fornecidos pela introspecção (Notturno, 1985, p. 12). 

No panorama descrito acima, o psicologismo significaria então a tentativa de tornar a Psico-
logia a base de todas as ciências, mas, sobretudo, significaria tornar a introspecção o método de 
fundamentação do conhecimento, inclusive, da lógica. 
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2.1 — Antipsicologismo como uma objeção ao idealismo ou ao realismo?
É imprescindível mencionar a clássica interpretação do filósofo analítico Michael Dummett 

(1925–2011) com relação a Frege, uma das figuras mais importantes no combate ao psicologis-
mo. Ao procurar mostrar que todas as leis da aritmética são puras derivações de leis da lógica, e 
apenas destas, Frege se empenhou no combate a qualquer visão “psicologista” da lógica, isto é, 
negou que as leis da lógica fossem leis psicológicas que regem o pensar humano. Frege defen-
dia que a lógica lida com entidades e suas relações que são independentes de qualquer contexto 
psíquico, e assim, as leis da lógica nada expressam sobre itens mentais. A validade da lógica não 
estaria, portanto, num estudo psicológico sobre como os homens pensam ou deveriam pensar, 
sendo totalmente independente da psicologia.

Dummett considera que o antipsicologismo de Frege teria surgido como uma objeção ao ide-
alismo reinante na Alemanha, sobretudo com Hegel. A batalha antipsicologista de Frege, cujo 
primeiro passo se deu com a publicação do Begriffsschrift em 1879, se configurou, para Dummett, 
como sendo a expressão de uma oposição do realismo frente ao domínio da filosofia idealista, 
consequência esta da supremacia que o pensamento hegeliano exercia nos meios intelectuais da 
época (Dummett, 1973, p. 684).

Como se constata nas Leis básicas da aritmética, um dos argumentos cruciais de Frege contra 
o psicologismo se centra na tese de que o psicologismo, se defendido de modo consequente, re-
duz toda realidade a meras representações da consciência, desembocando num completo solip-
sismo (Frege, [1893] 1997, pp. 205–207). Isso nos leva, em um primeiro momento, a concordar 
com a interpretação de Dummett de que Frege via de fato um elo entre idealismo e psicologis-
mo, razão pela qual se opunha ao último. 

Mas diversos filósofos têm criticado esta interpretação acerca das motivações do antipsicolo-
gismo fregeano. Hans Sluga (1999) defende que a influência do idealismo no pensamento alemão 
cessou em 1830, graças aos ataques políticos de pensadores como Ludwig Feuerbach, ao sistema 
hegeliano, às inovações tecnológicas e científicas advindas após o Congresso de Viena (1814–15), 
à rejeição dos métodos especulativos de produção de conhecimento ocasionada pelo crescen-
te sucesso dos resultados obtidos pelas ciências experimentais e, finalmente, à incapacidade do 
idealismo de se auto-reformar frente ao novo contexto. Tais fatores ocasionaram uma rejeição 
não apenas das filosofias idealistas, mas também uma contestação de todo método especulativo, 
dedutivo ou apriorístico. Isso ocasionou uma negação do próprio papel da filosofia no quadro 
dos saberes, uma vez que, desde seu nascimento, a filosofia se encontrava amplamente ligada ao 
pensamento dedutivo e apriorístico (Sluga, 1999, p. 13–14). 

No contexto germânico supracitado, desde meados de 1830, a filosofia idealista cedeu lugar 
à visão de mundo conhecida como “naturalismo científico”. Nota-se assim que em 1870, déca-
da da publicação da primeira obra antipsicologista de Frege, a Conceitografia (1879), reinava não 
mais o idealismo hegeliano, mas sim o naturalismo científico, e é para as fragilidades deste últi-
mo que o antipsicologismo fregeano teria se direcionado.

Num primeiro momento, a filosofia do naturalismo originou-se de um exame crítico acerca 
das dificuldades que surgem dentro da metafísica do idealismo hegeliano quando confrontada 
com certas problemáticas suscitadas pelo materialismo de Karl Marx (1818–1883) e Friedrich En-
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gels (1820–1885). Contudo, após 1848 uma segunda geração do naturalismo não mais focou seus 
esforços em fazer objeções ao sistema hegeliano, mas tomou uma postura propositiva ao defen-
der que a filosofia do naturalismo deveria se alicerçar nos resultados obtidos pelas ciências em-
píricas. Os líderes de tal movimento foram Karl Vogt (1817–1895), Jakob Moleschott (1822–1893), 
Ludwig Büchner (1824–1899) e Heinrich Czolbe (1819–1873). Na metade do século XIX, os avan-
ços da ciência alemã na Física, Química e Fisiologia, favoreceram a visão de que todos os orga-
nismos podiam ser reduzidos a complexas máquinas fisiológicas, e consequentemente, a noção 
de que mesmo as atividades mentais de um sujeito deveriam ser interpretadas recorrendo-se a 
conceitos provindos da Fisiologia (Sluga, 1999, pp. 17–19).

Por adotar o modelo de conhecimento e de justificação presente nas ciências naturais, o na-
turalismo germânico encontrou-se, por vezes, atrelado não apenas à defesa de um empirismo 
radical como explicação do processo de obtenção do conhecimento científico, mas também à 
defesa de uma ontologia materialista, entendendo esta última como defesa de que apenas a ma-
téria possui causalidade, o que pressupõe, portanto a existência de entes materiais unicamente. 
Transladando tal postura interpretativa para a explicação dos fenômenos psíquicos, o resulta-
do foi uma psicologia alicerçada no materialismo psicofísico, o qual reza que todos os fenôme-
nos psíquicos são causados estritamente por fenômenos fisiológicos (Abbagnano, 2007, p. 747). 

Contudo, como ficará mais claro em nossa abordagem das visões contrastantes de Czolbe e 
Wilhelm Wundt (1832–1920), a defesa de uma ontologia materialista na explicação dos fenômenos 
psíquicos estava longe de ser unânime. As críticas feitas por Hermann Lotze (1817–1881) à visão 
materialista do psíquico de Czolbe (Sluga 1999; Gregory, 1977) exerceram uma influência sobre 
as críticas antipsicologistas de Frege (Gottfried, 2002, pp. 39–51), fazendo com que, por vezes, o 
termo “psicologismo” fosse relacionado àqueles que defendiam uma postura materialista na ex-
plicação do psíquico, no sentido puramente fisiológico (Kusch, 1995, p. 109). 

Uma vez que outras figuras com posturas distintas a de Czolbe, no que se refere a um re-
ducionismo do mental ao material, como Wundt, foram atacados pelos seus contemporâneos 
como sendo psicologistas (Kusch, 1995, p. 90–120), o alvo das críticas antipsicologistas não po-
deria estar centrado na mera crítica ao materialismo. Deste modo, a visão naturalista do mental, 
que Frege estaria combatendo no entender de Sluga, não pode, portanto, ser retraduzida unica-
mente como um combate ao materialismo. . 

É necessário mencionar que, embora a consolidação da psicologia como ciência não estives-
se ligada à defesa de uma visão materialista do mental, o fato do naturalismo científico em seus 
primórdios estar atrelado a uma ontologia materialista, funcionou como dos elementos que pro-
piciaram a aceitação de que o mental também poderia ser estudado em termos físicos, sendo as-
sim passível de tratamento pelas ciências naturais. Isso possibilitou um campo de pesquisa ex-
perimental das relações entre corpo e mente chamada de “psicologia fisiológica” ou “psicofísica”, 
a qual se define pelos seguintes pontos: (1) ter por objeto de estudo os fatos da consciência me-
diante introspecção; (2) que todo fato da consciência somente pode ser estudado em conexão 
com os fenômenos externos (fisiológicos ou físicos); (3) defesa do atomismo psicológico e do as-
sociacionismo, entendido como a ideia de que todo fato complexo da consciência pode ser visto 
como fruto de uma associação de elementos mais básicos (como sensações, instintos etc); (4) que 
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o método a ser utilizado deve ser o mesmo das ciências empíricas, ou seja, o da experimentação 
e uso do cálculo, e assim suas leis terão caráter indutivo e descritivo (Abbagnano, 2007, p. 950).

2.2 — O naturalismo reducionista de Czolbe
Em Czolbe1 vemos a defesa de uma visão reducionista da consciência, onde a Psicologia é 

vista como tendo por objeto fenômenos materiais que devem ser interpretados em termos fisio-
lógicos, pois os fenômenos subjetivos são explicados mediante a descrição de cadeias de causa 
e efeito no mundo sensível.

Pertencente à segunda geração do naturalismo, Czolbe não apenas advogou uma perspec-
tiva de mundo fornecida pelo materialismo científico, como também pretendeu desenvolvê-la 
num formato sistemático, tornando-a explicitamente um sistema filosófico. Czolbe tomou para 
si a ideia central, exposta por Lotze em Allgemeine Pathologie (1842) e posteriormente abandona-
da por este último, de que todos os processos naturais, inclusive os orgânicos, podem ser expli-
cados de modo completamente mecânico (Sluga, 1999, pp. 26-31). 

Concordando com os ataques de Lotze à tese de que, para explicar os processos vitais dos 
organismos, é necessário postular a existência de forças não mecânicas, como a força vital pres-
suposta pelos defensores do vitalismo, Czolbe a generalizou e reformulou expressamente no for-
mato de um princípio . Este serviu de base para toda a sua filosofia, a saber, apenas aquilo que é 
em princípio observável por ser aceito como existente, excluindo completamente o que for su-
prassensual (Gregory, 1977, p. 124). 

No sensualismo de Czolbe, toda sensação, base da experiência, tem diretamente uma causa 
física, sendo o pensamento também um produto de causas físicas, podendo ser explicado atra-
vés de processos mecânicos expressos por estímulos nervosos. A consciência é explicada como 
emergindo de um movimento reflexivo nas fibras do cérebro, sendo a associação de ideias fruto 
de mudanças moleculares da estrutura cerebral produzidas pelo impacto de impressões prove-
nientes do mundo externo. Dentro desse esquema conceitual, Czolbe explicou como se dá a for-
mação de conceitos, juízos e inferências (Gregory, 1977, pp. 125-126). Diversamente da concepção 
dos empiristas clássicos, os conceitos não surgem por atos de comparação e abstração, mas se 
originam de processos puramente físicos. Tais processos são completamente independentes de 
nossa vontade. Justamente por isso, o pensamento nada cria por si próprio. Dado que todos os 
conceitos originam-se de percepções sensoriais, não há conceitos a priori (Sluga, 1999, pp. 29-30). 

Percebe-se assim a defesa de uma psicologia puramente fisiológica por parte de Czolbe. Além 
do mais, ele defende que a psicologia é a ciência mais fundamental de todas. Afinal, se todo o su-
prassensual deve ser excluído das explicações científicas, recorrendo-se unicamente a objetos de 
percepção sensorial que se dão como movimentos do sistema nervoso, e sendo a psicologia res-
ponsável por tal estudo, ela se torna a ciência explicativa dos processos que originam todo nosso 
conhecimento sobre o mundo, ou seja, ela toma para si o papel de uma epistemologia fundacional.

1 Como mencionado anteriormente, Czolbe foi uma figura central no advento do naturalismo em solo germâ-
nico e um importante defensor do materialismo científico nos anos de 1850.
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2.3 — O paralelismo psicofísico em Wundt
Um exemplo de postura não reducionista encontra-se em Wundt, cujo nome é associado à psi-

cologia experimental. Suas concepções sobre a psicologia, diferentemente de Czolbe, não estavam 
atreladas a um materialismo como ontologia, embora ele defendesse uma psicologia fisiológica. 

Wundt encarava a psicologia científica como sendo uma “ciência da experiência”, entenden-
do com isso que ela não pertencia à metafísica e nem dependia dela para se desenvolver (Boring, 
1957, p. 331-335). Nesse sentido, a fundação do Laboratório de Psicologia Experimental da Universi-
dade de Leipzig, em 1879 representou a tentativa de consolidar as investigações psicológicas que 
não lançassem mão de especulações metafísicas a priori (Araújo, 2009a, p. 11). 

Contudo, o fato de Wundt ser figura pioneira na consolidação da psicologia científica, teve 
por consequência o esquecimento de que a psicologia experimental constituía apenas uma par-
te de seu projeto. Saulo Araújo comentou:

 
Wundt foi acima de tudo um filósofo, cujo objetivo último era elaborar um sistema metafísico uni-
versal —uma visão de mundo— baseado nos resultados empíricos de todas as ciências particulares. 
Nesse sentido, sua psicologia é parte integrante desse projeto maior e só pode ser adequadamente 
compreendida dentro dele (Araújo, 2009b, p. 210-11).

No entender de Wundt, a “experiência” é um todo unitário e coerente. Porém, quando esta 
é analisada pelo seu conteúdo puramente objetivo, abstraindo o sujeito da experiência, ou seja, 
abstraindo de todas aquelas características constitutivas do sujeito e que são por ele impostas ao 
objeto, temos o que se denomina “experiência externa ou mediada”. Já na experiência “interna 
ou imediata”, a ênfase é dada aos aspectos subjetivos da experiência e sua relação com todos os 
conteúdos da mesma (Araújo, 2009b, pp. 211-12). 

Wundt fez uma distinção importante entre a auto-observação (Selbsbeobachtung), ou intros-
pecção tradicional, e a percepção interna (innereWahrnehmung), que fazia parte dos métodos da 
psicologia experimental (Araújo, 2009b, p. 215). Em termos experimentais, o que se faz é tentar 
reproduzir artificialmente as mesmas condições exteriores que deram origem a uma determina-
da experiência interna (determinada sensação, representação etc.), possibilitando que os proces-
sos internos de um sujeito sejam assim “fixados”, tornando-se objeto de observação do psicólogo.

Como se vê, de modo análogo às ciências naturais, a psicologia também utiliza métodos de 
observação e experimentação. O experimento, ao ser utilizado diretamente nos estudos sobre a 
sensação, a percepção e a representação, viabiliza a investigação desses processos desde seu iní-
cio ao seu término, proporcionando a determinação de leis psíquicas, ou seja, a descoberta das 
leis gerais que regem nossa vida mental (Araújo, 2009b, pp. 214-16). 

Contudo, Wundt também estava consciente da existência de outros tipos de eventos psíqui-
cos, como a linguagem, a religião, os mitos, os costumes que, por serem produtos intelectuais que 
pressupõem a existência não de um indivíduo apenas, mas de uma comunidade que comparti-
lha certa mentalidade, não podem ser acessíveis pelo método experimental. Porém, tais proces-
sos psíquicos superiores são passíveis de serem observados, porque pressupõem uma comuni-
dade, possuem uma natureza relativamente estável e independente do observador, ao contrário 
do que acontece om os processos psíquicos inferiores como as percepções, representações etc., 



230

que possuem uma natureza mais subjetiva (Araújo, 2009b, p. 216).
Percebe-se assim que nem mesmo para Wundt a psicologia seria sinônimo de psicologia ex-

perimental, mas consistia em um programa de pesquisa muito mais abrangente. Além do mais, 
embora o termo “fisiológico” fosse aplicado à psicologia que investiga os processos psíquicos 
inferiores, Wundt não aceitava a redução desta a uma mera fisiologia, porque negava a possibili-
dade de uma interação causal entre mente e corpo. Isso o levou a rejeitar a visão materialista da 
mente como produto de causas físicas e sua explicação exclusivamente por meio delas. 

Ao considerar que as ciências naturais são organizadas em um sistema de causalidade fecha-
do em si mesmo, que não é capaz de afetar a mente e nem ser afetado por ela, Wundt defendia 
que corpo e mente não interagiam. Contudo, seria possível estabelecer um paralelo entre cor-
po e mente, pois cada alteração que ocorresse na mente teria uma alteração correspondente no 
corpo e vice-versa. Isso permitia a utilização de processos de mensuração do mental (Boring, 
1957, p. 333). Tal doutrina, conhecida como “paralelismo psicofísico”, é considerada um postu-
lado fundamental dentro do programa de psicologia wundtiana e desempenha um papel cha-
ve na consolidação da autonomia da psicologia como ciência. Afinal, ao afirmar que o físico e o 
psíquico são processos paralelos que não interagem, tal doutrina não permite uma redução da 
psicologia a uma ciência natural (Araújo, 2009b, pp. 216-17). Ao mesmo tempo, ao pressupor que 
todo evento mental tem um processo físico correspondente, o paralelismo psicofísico permite 
o uso de métodos experimentais quantitativos no estudo do mental, onde a psicologia deixa de 
ser uma psicologia racional, desatrelando-se da metafísica. 

Ao assumir o paralelismo psicofísico, Wundt comprometeu-se com a concepção de causali-
dades distintas entre o psíquico e o físico. Apesar de conceber a mente não como algo estático, 
mas como um fluxo por estar sempre em mudança, ou seja, como sendo um processo ao invés 
de uma substância, Wundt considerou que os processos mentais são mudanças não arbitrárias 
regidas por leis fixas de “causalidade psíquica” (Boring, 1957, p. 335).

Constatamos assim que, se o naturalismo científico encontrava-se inicialmente atrelado a uma 
ontologia materialista, o que contribuiu para que os primórdios da psicologia fossem marcados 
por uma tentativa de entendimento do mental em termos puramente fisiológicos, posteriormen-
te a autonomia da psicologia enquanto ciência, na figura de Wundt, não mais se deu numa pers-
pectiva materialista da mente. Logo, se o problema do psicologismo for retraduzido como um 
problema de tentar transformar a psicologia experimental em epistemologia fundacional —no 
sentido de que caberia a ela fornecer os fundamentos de todo o conhecimento—, então a causa 
das críticas não pode estar relacionada aos problemas advindos da tentativa de uma explicação 
materialista da consciência stricto sensu, nem nos problemas do associacionismo britânico ou na 
defesa do introspeccionismo puro. 

3 — Psicologismo e empirismo
A partir de 1830 o conceito de psicologia introspeccionista estava ligado à ideia de uma psi-

cologia de caráter empírico, experimental e fisiológico. Deve-se notar, contudo, que a defesa do 
caráter experimental da psicologia não fez com que ela adquirisse um caráter puramente fisioló-
gico (materialista). Todavia, o que nos interessa no momento é atentar para o momento em que 
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os fenômenos psicológicos deixaram de ser vistos como fenômenos internos imateriais, quan-
do se tem uma reformulação do próprio conceito de introspecção. Ao agregar a tese de que os 
fenômenos de consciência poderiam ser estudados através de sua correlação com fenômenos 
materiais, a introspecção não deixou de ser vista como mera auto-observação subjetiva. Com o 
uso de experimentos, a percepção interna de um sujeito passou a ser alvo de controle por par-
te do psicólogo, tornando-se passível de observação. Deste modo, se o psicologismo for encara-
do como a tentativa de transformar a psicologia introspeccionista em ciência fundacional, uma 
ligação entre psicologismo e idealismo não mais pode ser detectada, mas emerge uma ligação 
com a metodologia empirista. 

O conceito de “psicologismo” ganhou assim um novo viés, caracterizando-se como uma pos-
tura em que todo o conhecimento, incluindo a lógica, deve se fundamentar em métodos empí-
ricos. Tal caráter empírico da proposta psicologista é o que de fato parece incomodar os chama-
dos antipsicologistas, incluindo Frege. Nas palavras de Notturno (1985, p. 24): 

Um exame dos argumentos antipsicologistas de Frege revela que ele teria se colocado contra a suges-
tão de que qualquer ciência empírica pudesse prover os fundamentos da lógica. Que Frege tenha cen-
trado sua atenção no psicologismo deve-se ao fato de que a redução da lógica à psicologia era então 
a atitude empirista dominante. Mas, se Frege estivesse vivo hoje, ele bem poderia ter iniciado um 
ataque ao biologismo (Notturno, 1985, p. 24). 

O mal-estar advindo do psicologismo estaria no fato dele representar, em última instância, 
um programa de justificação do conhecimento de base empirista. O antipsicologismo de Frege 
revela não apenas uma oposição à psicologia em si, mas a toda ciência empírica proposta como 
epistemologia fundacional, pois para Frege as consequências de tal empreitada seriam o relati-
vismo e o ceticismo, tornando impossível a consecução de um programa de justificação do co-
nhecimento (Frege, [1897], 1979, p. 126-151). Retomando Notturno:

A base do psicologismo não está nem no comprometimento com o introspeccionismo e nem mes-
mo, ironicamente, em um comprometimento com a primazia dos métodos psicológicos de investi-
gação. Ao invés disso, está no seu comprometimento com uma epistemologia de justificacionismo 
empirista (Notturno, 1985, p.15).

Na sequência, iremos delinear algumas considerações gerais sobre o processo de consolida-
ção da Psicologia enquanto ciência autônoma, a fim de mostrar que mesmo aquilo que se enten-
dia por caráter “empírico” da ciência, e que parece ser o núcleo do mal-estar causado pelos psi-
cologistas, estava também longe de ser unânime. 

3.1 — Psicologia empírica e experimental
Advogar uma psicologia que se fundamente na experiência não é necessariamente advogar 

uma psicologia experimental, ou seja, psicologia empírica não é sinônimo de psicologia expe-
rimental. E isto por que a ideia de experiência pode envolver apenas a noção de observação, e 
não a do uso de experimentos controlados enquanto metodologia, e assim temos uma psicolo-
gia empírica sem, contudo, termos uma psicologia experimental.
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Um exemplo desta última postura pode ser visto na psicologia de Johann Johann Friedrich 
Herbart (1776-1841), antecessor de Wundt e Fechner na consolidação de uma psicologia autôno-
ma. Para Herbart a psicologia deveria constituir uma ciência (Wissenschaft), não pela adoção do 
método experimental, mas pela adoção do método matemático. Herbart defendia a consolidação 
da psicologia como uma ciência empírica, no sentido de que ela deveria se basear na “experiên-
cia”, vista como sinônimo de observação, não como o uso do método experimental. A impossi-
bilidade de aplicar o método experimental se explica, para Herbart, como consequência do fato 
da mente ser um todo não divisível (Boring, 1957, p. 254).

Apesar de reconhecer que há uma relação entre fenômenos físicos e fenômenos mentais, 
Herbart não considera o estudo de reações fisiológicas algo necessário à psicologia, e assim, não 
está interessado nas técnicas de controle de variáveis a nível fisiológico. O que Herbart propõe 
é a confecção de leis do mental através da mensuração de variáveis não fisiológicas, e sim de va-
riáveis que dizem respeito às características das próprias ideias (Vorstellungen). Para Herbart, as 
ideias variam conforme o tempo, intensidade e qualidade. Assim, é possível formular leis mate-
máticas fundamentais sobre o funcionamento de nossas ideias, obtidas por um processo de in-
dução a partir de dados obtidos pela observação e descrição de nossos fenômenos mentais (Bo-
ring, 1957, pp. 253-55).

Deixando de lado o caráter problemático de se falar em uma observação dos próprios fenô-
menos mentais, o que procuramos mostrar aqui é o quão problemático é a própria noção de 
psicologia como ciência empírica, no sentido de que há posicionamentos distintos sobre o que 
pode ser observado e sobre a aplicabilidade de técnicas de mensuração. 

 Fornecemos aqui apenas alguns exemplos para ilustrar a equivocidade do uso de “empírico”, 
e consequentemente, o uso do termo “experiência”, nos diversos posicionamentos acerca da psi-
cologia no século XIX. Por exemplo, a concepção de Psicologia do ato de Franz Clemens Hono-
ratus Hermann Brentano (1838-1917) e a Escola austríaca de Psicologia. 

Grosso modo, a psicologia do ato de Brentano divergia fundamentalmente da psicologia de 
Wundt, que era vista como uma psicologia do conteúdo por estar voltada aos estudos do conteú-
do dos atos mentais – como, por exemplo, o estudo das sensações. Inversamente, Brentano pro-
pôs a psicologia como análise dos atos mentais. Ao contrário de Wundt, e assemelhando-se um 
tanto a Herbart, Brentano não relacionava o conceito de empírico ao conceito de experimenta-
ção, sendo para ele “empírico” sinônimo de “observação” (Boring, 1957, p. 439).

Se pensarmos que as acusações de psicologismo foram feitas a figuras com posicionamen-
tos tão distintos como Herbart, Brentano e Wundt (Kusch, 1995, p. 97), o problema do psicolo-
gismo não estaria então vinculado ao caráter experimental, dado que para Herbart e Brentano, 
o método empírico não era sinônimo de método experimental. Todavia, é justamente a inva-
são da psicologia experimental no âmbito da filosofia, que Husserl vê como um dos pilares do 
psicologismo (Kusch, 1995, p. 209), o que ilustra a imprecisão conceitual que subjazia no uso do 
termo em questão. 

Entre aqueles que lutavam contra considerar a psicologia uma epistemologia fundacional, o 
que afinal os incomodava, seu caráter empírico ou seu caráter experimental? 
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3.2 — O estatuto da Psicologia como ciência e a crítica de Frege aos “métodos 
psicológicos de reflexão”

A inserção da psicologia experimental no quadro das ciências naturais amplia o escopo de 
nosso conhecimento científico, mas traz à baila a questão da natureza da própria faculdade pro-
dutora desse conhecimento, ou seja, da natureza da razão ou mente, e como a teorizamos. So-
mos afrontados, no nível epistemológico, com uma série de dilemas oriundos do conflito entre os 
pressupostos teóricos envolvidos nos métodos das ciências naturais e as concepções mais gerais 
que definem as concepções de ciência e verdade, sobretudo na matemática e na lógica. Torna-se 
problemático explicar a validade matemática através de uma abordagem empírica da mente, uma 
vez que o próprio experimento empírico faz uso, e, portanto pressupõe a validade, das ciências 
matemáticas. Este é um exemplo de um dilema, dentre tantos outros, com que se defrontaram 
alguns eruditos do século XIX frente à abordagem da mente por um viés naturalista. Não é à toa 
que a figura do Barão de Münchhausen, personagem fictício que puxa a si mesmo pelos próprios 
cabelos para fora do pântano, é considerada por Frege uma metáfora da postura psicologista. 

O advento da psicologia experimental trouxe consigo um levante por parte da comunidade 
filosófica. Primeiramente, por questões institucionais, uma vez que a psicologia se encontrava 
ainda ligada à filosofia, e assim a comunidade filosófica viu suas cadeiras serem cada vez mais 
preenchidas por figuras sui generis de “filósofos fisiologistas” como Wilhelm Wundt (cf. Kusch, 
1999 e Araújo, 2013). Em segundo lugar, foi ocasionado, sobretudo, pela nova maneira com que a 
psicologia experimental lidava com a subjetividade, não mais a considerando como pertencente 
a um âmbito inefável da realidade, mas como algo passível de ser encaixado na sucessão tempo-
ral dos eventos na natureza e, por isso, passível de observação e de controle experimental, em 
suma, tornava a subjetividade um novo objeto para as ciências naturais. 

Salientemos que o próprio termo “psicologismo” jamais foi usado por Frege. Ao invés disso 
há por parte do autor, em sua obra Fundamentos da Aritmética (1884), o uso da expressão “méto-
dos psicológicos de reflexão” (Frege, [1884] 1980, p. 201), embora o termo “psicologismo” já cir-
culasse no meio acadêmico de língua germânica desde 1866, como vimos (Kusch, 1995, p. 61). O 
mesmo se explica pelo fato de que, embora datando de 1866, a utilização do termo em questão 
só se disseminou após o advento da obra Investigações lógicas de Husserl (1900-1901), considera-
da opus magnum da posição antipsicologista. 

Após a publicação de Husserl, entre 1902 e 1914, a questão do psicologismo pode ser confi-
gurada como uma verdadeira peleja, onde o rótulo “psicologista” adquiriu uma conotação total-
mente negativa. Tal fato nos autoriza a falar de um psicologismo pré e pós Husserl. O impacto 
da obra de Husserl pode ser medido através da multiplicação das acusações de “psicologismo” a 
pensamentos e posições filosóficas as mais variadas, mostrando, sob este mesmo rótulo, várias 
posições muitas vezes opostas (Kusch, 1995, p. 98-108). 

As críticas de Frege ao psicologismo foram anteriores às críticas de Husserl e se deram em 
panoramas diferentes. Na interpretação de Baker e Hacker, a atenção de Frege não se dirigia nem 
ao empirismo clássico e nem a qualquer forma de idealismo, mas tinha por foco alvos específi-
cos. Em suas palavras: 
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Seu alvo era uma doutrina acerca da natureza das verdades da lógica e da aritmética defendida por 
Erdmann e pelo jovem Husserl. Seu antipsicologismo pretende ser uma refutação do argumento de-
les de que as chamadas ‘verdades necessárias’ são descrições de relações contingentes entre fenôme-
nos psicológicos (Baker & Hacker, 1989, p. 118)

Nesse sentido, a crítica ao psicologismo de Frege não pode ser vista como uma crítica à Psi-
cologia de modo geral, e tampouco à psicologia experimental como um todo, mas sim se dirige 
à sua noção de “psicológico”.2 

Se considerarmos o psicologismo como sendo uma crítica à invasão de métodos psicológi-
cos no campo da fundamentação do conhecimento científico, não será, portanto, lícito conside-
rarmos o antipsicologismo de Frege um reductio ad absurdum da psicologia enquanto projeto de 
naturalização da subjetividade, e assim de naturalização da epistemologia, mesmo na época das 
críticas concebidas por Frege. Afinal, o que ele denominava “métodos psicológicos” não pode 
ser tomado como sinônimo de “métodos empregados pela psicologia científica”. 

4 — Conclusão
Dada a diferenciação feita entre empírico e experimental dentro do contexto da psicologia 

do século XIX, algumas questões mais precisas podem agora ser formuladas:
(i) Em que medida uma crítica ao caráter empírico da psicologia atinge também o seu cará-

ter experimental? Ou seja, dado que era possível, naquele contexto, defender a psicologia como 
uma ciência empírica sem que esta fosse uma ciência experimental, então o que havia de co-
mum entre elas que tornaria possível aos antipsicologistas considerarem suas críticas – sobre-
tudo a de relativismo e ceticismo – como sendo validamente aplicáveis a ambas? E eram de fato 
validamente aplicáveis?

(ii) Em que medida este núcleo comum detectado pelos antipsicologistas pode ser translada-
do para nossa atual noção de ciência empírica?

Tendo em vista que a polêmica antipsicologista culminou com o expurgo das investigações 
psicológicas do âmbito da filosofia, e consequentemente, com a separação entre os processos psi-
cológicos de produção do conhecimento (que passaram a ser da alçada da psicologia e, posterior-
mente, das ciências cognitivas) e os processos de justificação do conhecimento (de alçada da filo-
sofia), os apontamentos feitos até o momento nos levam a refletir sobre a justeza de tal separação. 

Um estudo dos processos psicológicos que configuram nosso pensar seria mesmo, como ar-
gumentava Frege, irrelevante para as reflexões acerca do que constitui o objetivo do conheci-
mento científico? Em suma, tais apontamentos nos levam a indagar sobre em que medida as crí-
ticas feitas pelos antipsicologistas do século XIX e início do XX afetaram a tentativa de elaborar 
um projeto de epistemologia que se fundamentasse nas ciências empíricas, isto é, sobre a viabi-
lidade ou não de uma epistemologia naturalizada. 

2 Isso não significa que as noções de “psicológico” e “subjetivo” de Frege não tenham sido influenciadas pelo 
surgimento da psicologia científica. O que ressaltamos aqui é que seus argumentos contra o que ele chamava de 
“métodos psicológicos de reflexão” não são direcionados ao caráter experimental da metodologia adotada pela 
psicologia científica. 
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