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I – WILHELM M. WUNDT (1832-1920)






Primeiro projeto de Psicologia como ciência independente.
Primeiro Instituto de pesquisa e ensino em Psicologia
Psicologia era uma ciência intermediária: ciência da natureza / ciência da cultura.
Objeto de estudo: experiência subjetiva imediata (É a experiência tal como o sujeito a vive antes
de se por a pensar sobre ela, antes de comunicá-la, antes de conhecê-la).
Experiência imediata X Mediada (pesquisas através de instrumentos)

a) MÉTODO EXPERIMENTAL: Pesquisam os processos elementares da vida mental; os elementos da
experiência imediata.
b) ANÁLISE DOS FENÔMENOS CULTURAIS (Volkerpsychologie) – Psicologia de grupo ou cultural:
linguagem, sistemas religiosos, mitos etc – manifestações dos processos superiores da vida mental (como o
pensamento, a imaginação etc).
c) MÉTODO COMPARATIVO (Antropologia e Filologia): A subjetividade se manifesta como capacidade de
criação.
Obs: Segundo Wundt, para se entender a subjetividade precisaríamos nos aproximar das ciências naturais
e das ciências culturais.
Wundt difere de Galileu e Comte (que acreditavam que a Psicologia não podia ser uma ciência)
d) MÉTODO INTROSPECTIVO:
Introspecção Pura (auto-observação feita pelos filósofos)

X
Introspecção Experimental (observação da percepção interna através de respostas públicas: sim ou não, ou
através da pressão de uma tecla de telégrafo)

Elementos do Pensamento:
Dois tipos básicos: sensações e sentimentos
1 - SENSAÇÃO: estimula um órgão sensorial e o impulso resultante alcança o cérebro.
Pode ser descrita em função de:
a) Modalidade (visual, auditiva, sabores etc)
b) Intensidade (como por exemplo, qual a altura de um estímulo auditivo)
Obs: Podem ser analisados por suas qualidade. Por exemplo, sensação visual pode ser descrita em função
de sua matiz (cor) e saturação (riqueza de cor)
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2 - SENTIMENTO: qualquer sentimento pode ser descrito em função do grau de três atributos: agradáveldesagradável, excitação-tranquilidade, tensão-relaxamento.
3CAUSALIDADE PSICOLÓGICA
- as vontade são heterogênicas portanto não
são previsíveis (princípio de heterogenia dos
fins)

X

CAUSALIDADE FÍSICA
- os eventos físicos são causados por
eventos anteriores, de modo que o cientista
pode prever que após um evento A seguese um evento B

4 - PRINCÍPIO DE CONTRASTES: experiências opostas intensificam uma outra – comer algo doce após
comer algo azedo, faz o doce ficar mais doce. Experimentar prazer, após a dor, faz o prazer ficar mais
intenso.
5 - LIVRES: Wundt é um determinista- na base dos atos voluntários existem "leis mentais" que atuam sobre
os conteúdos da consciência. Tais leis são inconscientes e complexas. E não podem ser conhecidas
através da introspecção.
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M – Escala Calibrada
B – Pêndulo




b

d e b – extremos do vai e vem
g - campainha

Quando o pêndulo estava nas extremidades b ou d tocava a campainha. Wundt descobriu que
quando soava a campainha e o sujeito olhava para a escala, o pêndulo nunca se encontrava na
posição b ou d, mas em uma distância específica, de modo que nunca era possível determinar a
posição exata do pêndulo quando soava a campainha. As leituras sempre eram aproximadas 1/10
parte de um segundo.
Conclusão de Wundt: podemos observar a posição do pêndulo, ou ouvir a campainha: nunca os
dois ao mesmo tempo.
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