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"Um dia Hodja perdeu seu ane/. Ele procurou e procurou, mas nao encontrou. Entao ele saiu de casa e comer;ou a
proeurar pelo anel na rua. As pessoas passavam por ele e perguntavam:" Hodja, 0 que voce estafazendo?"" Eu perdi
meu anel em casa, e estou procurando por ele "".Porque voce nao proeura dentro da sua casa?"" A casa esta muito
escura. Eu nao consigo ver nada, entao eu estou proeurando pelo anel aqui fora!"".

"0 homem habita poeticamente e prosaicamente a terra"
Freidrich Hiilderlin

"A adesao ao invisivel, eis a poesia primordial, eis a poesia que nos permite tomar gosto por
nosso destino intimo ... A verdadeira poesia e umafunr;ao de despertar".

o que se procura fora, ja esta aqui, basta ir desvelando, trazendo a luz ...Revelando-se.
Tecer este texto e a oportunidade de penetrar nesta dimensao subjetiva: a alma humana, ou

seja, 0 proprio dominie interior, coloca-Ia no "palco", como figura e foco da nossa atenc;ao. "Ela" e
tao vital quanto respirar, normalmente a sua presenc;a e tao silenciosa, que so notamos a sua
"ausencia" quando 0 alarme e ativado e nos sentimos "doentes".

Poderia relembrar todas as vezes que as palavras: "tacito"; "sujeito"; "subjetivo"; "pessoa";
"individuo" ...E todas as variac;5es desse tema, mencionadas neste gropo e ate "defendidas" em
algumas oportunidades, por exemplo, no 10 encontro deste bimestre:

"Objetividade e subjetividade sao palavras plenas de conotar;oes, positivas no primeiro caso, em geral,
negativa, no segundo. Quantas vezes ouvimos, com referencia a situar;oes que envolvem avaliar;oes, 0 veredicto" isto e
muito subjetivo ", como se tal c/assijicar;ao diminuisse a relewincia do que se afirma?" .

... "0 verdadeiro conhecimento somente pode existir fora das mentes das pessoas: e conhecimento objetivo, ou
conhecimento no sentido objetivo, que consiste no conteudo L6gico, de nossas teorias, conjecturas, suposir;oes ... "
(Nilson - 8 ago 2003).

Se, 0 verdadeiramente relevante e "somente 0 conhecimento que existe fora das mentes das
pessoas" 0 que nos resta? 0 que dizer da poesia, como expressao plena de interioridade e de
humanidade, e todas as outras manifestac;5es significativamente tao valiosas?
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A "subjetividade" soa como uma "acusar;ao" e em sua defesa vejo a necessidade de

assumi-Ia como algo inevitave1, urn "legado congenito", que deve ser aceito e "decifrado".
Analogo a esse sentimento temos, quando ao expressar dores "sem uma causa fisica"

definida, logo ouvimos urn pronunciado diagn6stico: Isso e "psicologico" que e igual a dizer: Isso
"nao e nada", logo passa.

Essas dificuldades tomam esta reflexao uma "oportunidade para encontrar poderes mais
profundos em nos mesmos, que surgem quando a vida parece mais desafiadora". (Campbell).

Ii quase tiio dificil definir 0 conceito de personalidade como deveria ser reter alguem nas malhas da descrif;iio / explicaf;iio
que em torno desse conceito ousamos construir. Que e a personalidade? Uma autonomia, um distintivo, uma integridade, uma
impressiio digital? Com a mesma palavra, para tornar tudo mais complicado e indecifrrivel, bn'ncamos as solemdades, /azemos
discursos, citamos Pessoa (0 Fernando) e os imortais ('foi uma personalidade') ... Adjetivamo-Ia, habituados que estamos as
classificaf;oes, as hierarquias, aos submissos e aos dominantes: 'forte' ou 'fraca', a personalidade con/ere um lugar na relaf;iio
"(Calado, 1989, p.1)".

o desafio e encontrar as palavras capazes de significar urn assunto tao controverso:
- 0 que e Personalidade?
Referimo-nos com freqiiencia a alguem dizendo "Ela tem uma personalidade forte" ou "Ele

mio tem personalidade". Entenderiamos ouvindo isso que ela e dominante, irredutivel quanta as
suas ideias, ele por sua vez maleavel, apatico, patetico, sem opiniao pr6pria, uma conduta sem
destaque. Pela sua relevancia, esse tema tern estado presente nas discussoes de varias areas do
conhecimento: na filosofia, psicologia, sociologia, antropologia, etc... Nesse cenario temos uma
infinidade de tendencias, destaca-se urn tronco ideol6gico, segundo 0 qual os seres humanos foram
criados iguais quanta sua capacidade potencial e, portanto neste caso, a ocorrencia das diferenr;as
individuais se deve as influencias ambientais sobre 0 desenvolvimento da Personalidade. Nessa
perspectiva considerando a hip6tese de que ao individuo fossem dadas igualdade de oportunidades,
todos seriamos iguais quanta as nossas realizar;oes, ja que, potencialmente somos iguais. Entao
como se poderia explicar a ocorrencia de musicos com a singularidade de urn Mozart, se a
potencialidade de todos aqueles que compartilharam das mesmas aulas eram iguais? E Einstein?
Teria sido uma simples questao de oportunidade e circunstancias ambientais. Neste caso a
Personalidade, a inte1igencia, a vocar;ao e a pr6pria doenr;a mental seriam questoes exclusivamente
ambientais.

A ideia de buscar fora da pessoa os elementos que explicassem seu comportamento, tanto
ocorre quando nao assumimos responsabilidades em termos pessoais 0 que e corroborado pe1as
teorias de Rousseau e outros, segundo 0 qual era a sociedade quem corrompia 0 homem.

Outra concepr;ao acerca da Personalidade esta baseada na constituir;ao biotipol6gica,
segundo a qual a genetica nao estaria limitada exc1usivamente a cor dos olhos, dos cabelos, da pele,
a estatura, aos disturbios metab6licos e, as vezes, as malformar;oes fisicas, mas tambem,
determinaria as peculiares maneiras do individuo relacionar-se com 0 mundo: seu temperamento,
seus trar;os afetivos, etc. atribuindo a geneticas e a toda estrutura neurol6gica as explicar;oes de
todas caracteristicas da personalidade da pessoa. Essas considerar;5es, quando levadas ao extremo,
sac determinantes da personalidade, neste sentido descartam qualquer possibilidade de influencia do
meio. Nesse caso a responsabilidade e exclusivamente genetica.

E 0 sujeito, pessoa, teria algum "lugar" nessa complexidade que e ser humano?
Podemos antecipar que 0 estudo da personalidade reflete essa complexidade, abordada a

partir de varias perspectivas, produzindo uma imensa quantidade de material te6rico e experimental.
Vamos comer;ar pela palavra, personalidade derivando de "persona", que em latim

significa mascara de ator. 0 termo, no entanto, ao longo da sua evolur;ao, foi adquirindo sentidos
multiplos.

Nos escritos de Cicero, e usado com, pelo menos, quatro sentidos, todos e1es relacionados
com 0 teatro: a personalidade, como um conjunto de caracteristicas pessoais do ator, que
representam 0 que a pessoa realmente e; a personalidade, vista como a forma pela qual a pessoa
aparece aos outros e nao como realmente e e, neste sentido, equivale a mascara; 0 papel que a
pessoa reapresenta na vida, tal como 0 personagem num drama; a personalidade, encarada como
um conjunto de qualidades indicativas da distim;ao e dignidade, que fazem do ator uma 'estrela'.
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Allport, em 1937, referia-se it existencia de, pelo menos, cinquenta significados diferentes

para 0 termo personalidade, considerando a diversidade de definir;oes, optou por consideni-Ia como
uma organizar;ao dina.mica dos sistemas biossociaisi que determinam a adaptar;ao {mica do
individuo ao mundo (Allport, 1937). Na perspectiva de Cattell (1965), a personalidade e urn
conjunto de trar;os, que predispoe 0 individuo a agir de determinada maneira, num conjunto de
situar;oes.

Apesar de que a "personalidade pode ser definida de forma a englobar praticamente todos os
aspectos da vida e experiencia humana" (Heatherton e Nichols, 1994, p.4), convencionalmente, as
definir;oes de personalidade excluem as diferenr;as fisicas e, a maioria, as diferenr;as intelectuais,
embora reconhecendo que ambas influenciam a personalidade e 0 comportamento dos sujeitos.
Contudo, muitas teorias consideram 0 conjunto destes aspectos (fisicos e intelectuais) como parte
da personalidade.

As definir;5es de personalidade refletem as diferentes teorias e a perspectiva que se tern, em
relar;ao ao momento hist6rico em que elas foram elaboradas. Portanto, e compreensivel que as
definiyoes mais recentes tenham sido valorizados os componentes interativos e dinamicos.
Considerando, assim:

~ Vma natureza biol6gica, sujeitas as leis da genetica e dos instintos. Assim sendo, os
genes herdados se apresentam como possibilidades variaveis de desenvolvimento em contato com 0

meio (e nao como certeza inexoravel de desenvolvimento);
~ Vma natureza existencial, conferindo it Personalidade, elementos que transcendem 0

animal que habita em n6s. A pessoa, 0 ser unico e individual, distinto de todos os outros de sua
especie, traduzindo-a numa singular combinayao entre 0 biol6gico, 0 psicol6gico e 0 social.

Assim, 0 ser humano nao pode ser considerado como urn produto exclusivo de seu meio,
despido de seus pr6prios sentimentos e vontade, nem urn conjunto de genes herdados
aleatoriamente dos pais, resultando assim numa especie programada para agir, conforme a sua
determinar;ao genetica, muito semelhante aos, seus ascendentes biol6gicos.

Podemos considerar a ideia de autopoise - ("centro da dinamica constitutiva dos seres vivos"
-Maturana, Varela e Uribe), - urn organismo aut6nomo na sua estrutura e dependente, pois precisa
recorrer aos recursos do meio ambiente para sobreviver, ou seja, produtor de si mesmo e produzido
pelo meio.

Tudo parece bem ajustado: 0 ser humano e uma combinar;ao entre a sua heranya genetic a
(organismo) e a influencia que 0 meio ambiente exerce sobre ele, e vice versa. Desta forma,
podemos afirmar que os seres humanos SaDessencialmente iguais e funcionalmente diferentes, ou
seja, podemos nos considerar iguais uns aos outros quanto it nossa essencia humana
(ontologicamente), entretanto, funcionamos diferentemente uns dos outros, nao buscamos as
"coisas" que "precisamos" do mesmo "jeito".

"A ilusilo mais perigosa de todas e a de que existe apenas uma realidade. Aquilo que de Jato existe silo varias
perspectivas diftrentes da realidade, algumas das quais contradit6rias, mas todas resultantes da comunica9ilo e nilo
reflexos de verdades eternas e objetiva" (Watzlawick, 1991, p. 7).

A partir daqui, podemos tratar das semelhanr;as essenciais e das diferenr;as funcionais do ser
humano. Neste momento abre-se urn leque de possibilidades, ou melhor, perspectivas ...Mas "ver
atraves de", poderia ser: "ver a partir de", "sentir" enfim mergulhar nesse temaja que 0 assunto nos
diz respeito diretamente.

"Cada individuo e: como todas as outras pessoas, como algumas outras pessoas, como nenhuma outra pessoa" (Kluckhohn
& Murray, 1953).



Evidentemente, 0 modo de ser do individuo, a sua forma, 0 seu conteudo, 0 que the da a
unidade e a caracteristica de ser exclusivo e impar em rela~ao a todos os demais seres humanos, e e
isso que a psicologia da personalidade procura estudar: as caracteristicas dos individuos, as
diferen~as individuais, a estrutura e a dinamica intrapessoal, 0 funcionamento inter pessoal.

Com isso nos deparamos com urn vastissimo "material" sobre esses assuntos.Essa
diversidade de defini~oes e conceitos, procurando explicar quem somos, mais confunde que ajuda,
dificultando a compreensao, pois ao nos depararmos com tantas "perspectivas": polemicas,
contradit6rias, improvaveis, inacessiveis, enigmaticas, enfim, em vez de espelhos, onde possamos
nos reconhecer, encontramos urn verdadeiro labirinto de ideias que nos desorienta.

o biol6gico (inato, genetico, "nature", instintivo, natural...) e 0 ambiente (social;
familiar, educacional); fatores conscientes, .inconscientes, comportamentais; determinismo, livre
arbitrio; determinantes inato, ambientais ou multideterminado; as duas culturas (humanismo ou
cientificismo); 0 papel da genetica (padr5es instintivos, sociobiologia, expressao das emo~5es). 0
papel do ambiente (0 ambiente natural e 0 construido); territorialidade, espa~o pessoal, privacidade,
densidade social; 0 ambiente social: classe, familia, linguagem, cultura.

Como esse assunto e abordado: estudo de casas; experimenta~ao; questionarios; testes
psicol6gicos (projetivos, expressivos, psicometricos, fatoriais); entrevista.

Como esse material e avaliado, 0 problema da medida: validade e fidedignidade; predi~ao
estatistica ou clinica.

Enfim, qual eo metodo de investiga~ao?
E cientifico? Qual e? Como esta fundamentado?
Essas teorias SaGfiutos de pesquisas empiricas, experimentais ... Foram avaliadas

e validadas, e sao passiveis de reprodw;:ao, saGaplicaveis aos acontecimentos da vida diaria real?
Nos fornecem uma referencia importante na orienta~ao do autoconhecimento? E


