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RESUMO 

 
O presente trabalho é resultado de uma análise crítica sobre a apropriação das obras de 

Vigotski no Brasil, a qual, em muitos casos impõe dificuldades para a compreensão e o uso 

adequado da teoria histórico cultural tanto na psicologia quanto na pedagogia, na medida em 

que se mutilavam as bases teóricas e metodológicas do materialismo histórico e dialético. 

Para Vigotski, a Psicologia compreendida como científica precisa dar conta da explicação dos 

diferentes objetos de estudo elegidos pelas suas diferentes escolas teóricas, constituindo-se, 

portanto, como uma Psicologia Geral. Assim, partimos do texto de Vigotski que reflete a 

cientificidade da psicologia, a saber, O Significado Histórico Da Crise Na Psicologia, para 

elucidar em que medida alguns estudiosos brasileiros se afastam da teoria proposta. Partirmos 

do diálogo com estudiosos brasileiros que já fizeram essa mesma crítica e, assim, pudemos 

tecer algumas contribuições a respeito de como a psicologia histórico cultural precisa ser 

entendida com base no materialismo histórico e dialético e caso não seja, ela poderá cair num 

mecanicismo ou será aproximada e usada pelo pensamento hegemônico da época. 

Palavras-Chave: Vigotski, Psicologia Brasileira, Materialismo, Psicologia Histórico Cultural



 

 

 
 

ABSTRACT 

 
The present paper is the result of a critical analysis about the appropriation of Vigotski’s work 

in Brasil which on many occasions, places hardships in the comprehension and the adequate 

usage of historical cultural theory on both psychology and pedagogy as the historic and 

dialectical materialist are taken off the theoretical and methodological bases. Vigotski 

understands that for psychology to be considered scientific it needs to be capable of 

explaining it’s multiple objects chosen by it’s diverse schools and, therefore, become a 

General Psychology. As such, by reading Vigotski’s paper that reflects on psychology’s 

scientific character, which is The Historical Meaning Of The Crisis In Psychology, to clarify 

to what extend some Brazilian scholars move away from the proposed theory. From the work 

of other Brazilian scholars that already did the same critic we made some contribution about 

how the historical cultural psychology needs to be understood from a historical and dialectical 

materialistic perspective and if it does not, it might fall on an mechanical materialism or will 

be used by the hegemonic thinking of the time. 

Key-Words: Vigotski, Brazilian Psychology, Materialism, Historical Cultural Psychology 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A monografia tem como objetivo analisar conceitualmente os primeiros trabalhos 

brasileiros sobre Vigotski, no intuito de compreender a apropriação de sua teoria, as 

compreensões de mundo presentes e, portanto, as bases epistemológicas a partir da leitura de 

―O significado histórico da crise na psicologia‖, texto escrito por Vigotski em 1927 publicado 

em ―Obras Escogidas‖ (1991), que aponta as tarefas necessárias para o avanço da psicologia 

como ciência. O texto referido se trata de uma reflexão sobre os fundamentos da psicologia, 

também colocando a necessidade de se fazer uma psicologia de caráter materialista histórico e 

dialético. 

A psicologia sócio-histórica ou histórico-cultural se constrói a partir do materialismo 

histórico dialético, portanto, está sempre buscando a historicidade dos fenômenos, procurando 

entender sua formação através da dialética, compreendendo as contradições relacionadas à 

apropriação dos instrumentos culturais e as objetivações relacionadas a produção dos mesmos. 

Nesse sentido, ela se contrapõe às ideias hegemônicas tanto da ciência ocidental 

(funcionalista), quanto da soviética (reflexologia), buscando se apropriar dessas para formular 

uma ciência que abrangesse as ciências naturais e as sociais, a partir da visão materialista de 

mundo que não separa o pensamento do mundo material. 

É conhecida a relação do autor com a educação, em que já temos trabalhos que 

escreveram sobre a história e as influências do mesmo no campo, como a tese de Newton 

Duarte (2001), que aponta a apropriação feita à teoria vigotskiana e seus objetivos ideológicos 

de manutenção da hegemonia burguesa. Tais trabalhos nos ajudam a entender como a teoria 

foi  capturada  e  utilizada  no  encontro  com  a  realidade  brasileira,  evidenciando  até  ―dois 

Vigotskis‖, um sociointeracionista e um materialista histórico e dialético. 

Alguns educadores 1 apontados por Duarte (2001) produziram, na década de 90, 

trabalhos que colocavam Vigotski sob o viés sociointeracionista não apenas por uma eventual 

diferenciação epistemológica, mas também pela fragmentação que a teoria dele sofreu em sua 

tradução para o ocidente, a distanciando da busca por uma psicologia que desse conta de 

explicar o psiquismo em sua totalidade, sem cair no idealismo ou no mecanicismo, uma 

psicologia de base materialista, como foi apontado em suas reflexões sobre a crise da 

psicologia. 

 

 
 

1 
José Antonio Castorina; Maria Teresa de Assunção Freitas; Cláudia Davis & Zilma de Oliveira; Maria 

Cecília Góes; Marta Kohl de Oliveira; Teresa Cristina Rego; Isilda Campaner Palangana 



Assim, resgatar a compreensão inicial e compara-la com a original, tendo como base o 

texto  ―O  significado  histórica  da  crise  na  psicologia‖  situa  o  entendimento  atual,  nos 

permitindo uma melhor inteligibilidade epistemológica. Colocando em comparação os 

avanços e retrocessos realizados por esta abordagem ao longo da história, estamos pondo em 

evidência a disputa de poder entre psicologias, ou melhor, o confronto em duas formas de 

compreensão de mundo. 

É factual que o sistema capitalista nos impôs retrocessos durante todo o intervalo 

analisado e, como estamos falando de períodos históricos distintos, teremos condições 

materiais distintas que levaram a compreensões antagonistas de uma mesma teoria. Portanto, 

ter em evidência as condições de produção de nossa prática, nos auxilia na construção de um 

fazer da psicologia que avance, constantemente, na produção de uma sociedade mais humana, 

colocando nossa profissão como facilitadora desse processo. 

Para a realização dessa pesquisa, produzi uma revisão bibliográfica de trabalhos de 

autores que se propuseram a analisar criticamente a história da psicologia marxista e buscando 

em revistas, teses, dissertações, etc. onde o bielorusso aparece pela primeira vez nas 

publicações brasileiras. Os trabalhos feitos pelos pesquisadores anteriormente já nos apontam 

as implicações que estes estudos tem feito na prática da psicóloga e em sua capacidade de 

transformar a realidade. 

Ao analisar esse objeto, parte-se de uma leitura histórico-crítica pautada no 

materialismo histórico dialético enquanto método de análise. Já que não se é possível pensar a 

construção científica isolada do contexto no qual ela é feita, esse método também nos ajuda a 

evidenciar os modos de produção e as relações sociais determinantes estabelecidas nos 

referidos contextos, indo ao encontro com a proposta do trabalho. 

Produziu-se uma revisão bibliográfica da apropriação de alguns autores brasileiros a 

partir da leitura de críticos que defendem o materialismo histórico-dialético presente nas obras 

de Vigotski, e que, portanto, iam contrários a concepção dominante dessas obras. 

No primeiro capítulo, apresento uma breve bibliografia de Vigotski e os caminhos que 

suas obras percorram até sua chegada no Brasil, desde sua proibição na União Soviética até 

sua tradução provinda do inglês. Também contextualizo a realidade brasileira e como alguns 

autores entenderam tais trabalhos, o associando, principalmente, com Piaget. 

O segundo capítulo é uma resenha crítica do texto ―O significado histórico da crise na 

psicologia‖ que nos apresenta o estado da ciência daquela época e os apontamentos de 

Vigotski para a solução da crise, o que passa pela construção de uma psicologia baseada no 

método dialético. 



O terceiro capítulo descreve a caminho percorrido na pesquisa, como e quais autores 

foram utilizados na revisão bibliográfica. Já o quarto se constitui de resenhas de livros, que 

servem como introdução ao pensamento vigotskiano das duas autoras mais citadas pelos 

críticos à apropriação teórica ocorrida. 

No quinto capítulo são apresentadas as posições dos autores que já publicaram sobre a 

história da apropriação dessa teoria e que apresentam criticas a esse processo. 

As considerações finas retorna aos capítulos anteriores, explicitando, de forma sucinta, 

os principais argumentos contrários a leitura de Vigotski sem a compreensão do materialismo 

histórico e dialético. 



2. CONTEXTO HISTÓRICO DA PRODUÇÃO E APROPRIAÇÃO TEÓRICA DE 

VIGOTSKI 

Para iniciar o debate sobre o presente trabalho, é importante fazer uma breve 

apresentação sobre o autor soviético, o contexto de sua escrita e as peculiaridades acerca da 

difusão de sua obra. Nascido em Orcha em 1896, de família judia, Lev Seminovich Vigotski 

teve desde pequeno um ambiente intelectual favorável, tendo seu pai, um operador do direito, 

o influenciado a ler grandes obras da humanidade e um dos livros que mais marcaria o jovem 

bielorrusso, Ética, de Spinoza que era um livro proibido na Rússia Tsarista. 

Estudando durante sua infância em casa com um tutor contratado pela família, 

somente na adolescência se matriculou em uma escola pública. Ao término do ginásio, se 

matricula na Faculdade de Medicina da Universidade Imperial de Moscou por pressão dos 

pais. Contudo, ele logo se transferiu para a Faculdade de Direito da mesma universidade, e 

depois se mudando para a Universidade Popular Chaniavski, na faculdade de História e 

Filosofia. Judeus não podiam exercer funções em instituições públicas, logo se havia certa 

limitação para a atuação profissional (Prestes, 2010). Em sua monografia escreve uma análise 

profunda sobre Hamlet, O Príncipe da Dinamarca, já discutindo temas que viria a abordar em 

produções futuras, principalmente, Psicologia da Arte. 

Nessa época, a Rússia passava por um processo revolucionário, devido às condições 

precárias nas quais sua população vivia sob o governo tzarista que levou à revolta popular, 

que clamava por paz, liberdade e pão. Dentro dela havia alguns grupos que se organizaram 

politicamente, baseado nas ideias de Marx, para lutar a fim de estabelecer um novo governo, 

tentando fazê-lo desde 1905 e tendo sucesso na tomada do poder em 1917, quando os 

bolcheviques instauram um governo socialista. Uma das prioridades desse governo foi com a 

educação, transformando-a em direito de qualquer cidadão. Tinha-se um compromisso com a 

preparação do ser humano para viver numa nova sociedade, uma sociedade comunista. 

A comunidade científica também foi vastamente afetada, o paradigma científico era, 

agora, o materialismo histórico. Vários cientistas russos, em discordância com o novo regime, 

saíram de seu país, contudo, os que ficaram precisaram tomar pra si a tarefa de repensar toda 

sua produção sob esse viés (Prestes, 2010). Era necessário pensar um novo ser humano, uma 

nova escola, uma nova sociedade que se pautasse na liberdade e na autonomia. 

Vigotski, que permaneceu na Rússia, toma uma postura crítica do que estava sendo 

produzido pela academia, principalmente no campo da psicologia e da pedologia 2 . Os 

 

 

2 
Pedologia é o estudo sistemático da vida e do desenvolvimento da criança 



principais trabalhos soviéticos da época eram embasados numa concepção mecanicista do 

marxismo. Nela, as condições sociais determinam a consciência humana a partir de uma 

casualidade mecânica, desprovida de movimento, exceto quando é posta pelo resultado de 

ações externas. Portanto, os cientistas que usavam Marx e Engels em seus escritos e tinham 

essa concepção de mundo não se apropriavam da teoria marxista da mesma forma que os 

materialistas históricos dialéticos, o que produzia duas ciências distintas. Uma delas usava 

Marx para afirmar suas convicções e a outra usava o método marxista para analisar o mundo. 

 
Não quero descobrir a natureza da mente fazendo uma colcha de retalhos de 

inúmeras citações. O que eu quero é, uma vez tendo aprendido a totalidade do 

método de Marx, saber de que modo a ciência tem que ser elaborada para abordar o 

estudo da mente. Para criar essa teoria-método de uma maneira científica de 

aceitação geral, é necessário descobrir a essência desta determinada área de 

fenômenos, as leis que regulam as suas mudanças, suas características qualitativas e 

quantitativas, além de suas causas. É necessário, ainda, formular as categorias e os 

conceitos que lhes são especificamente relevantes - ou seja, em outras palavras, criar 

o seu próprio Capital. [...] Alguém que pudesse descobrir qual é a célula 

"psicológica" - o mecanismo produtor de uma única resposta que seja - teria, 

portanto, encontrado a chave para a psicologia como um todo (de cadernos não 

publicados). (Vygotsky, 2007, pág. XXVII) 

 

 
 

Para a psicologia histórico-cultural, é essencial desvendar a natureza social das 

funções psíquicas superiores, que são o que nos diferem dos animais. Essas funções são o 

pensamento lógico, a memória consciente, a fala, etc. e se formam a partir do contato com o a 

cultura. A objetivação e apropriação de todo esse conhecimento produzido historicamente 

promove modificações no sujeito que a partir dessas atua no mundo, sempre o criando e se 

criando. 

Não se trata de excluir o biológico do processo de desenvolvimento humano ou de 

uma postura determinista do social. As funções biológicas se tornam funções psicológicas 

superiores quando, a partir do contato com a cultura, são significadas a partir de elementos 

externos para a criação de algo ―novo‖, singular. Portanto, o que é humano e a sociedade são 

partes da mesma matéria. 

Essa perspectiva, suas aplicações e a temática estudada não agradara o modo de 

governo Stalinista que, além da caça por inimigos de estado, censura toda obra que não vá ao 

encontro com seus ideais. Sendo esses frutos de um olhar mecanicista e distorcido do 



marxismo, se utilizando da revolução para chegar o poder e, uma vez lá, usar táticas de medo 

e culto à personalidade para se manter, indo contra os princípios de liberdade e de autonomia 

propostos pelo comunismo, ao ponto de extinguir toda uma investigação que era feita no 

campo da pedologia a partir de um mandato. Assim, os estudiosos se adequavam ao modelo 

científico determinado ou eram presos em campos de trabalho forçado ou mortos. Seguir esse 

modelo significava citar diretamente Stalin em todas as obras, ou indiretamente, pois as obras 

de Marx, Engels e Lenin, assim como alguns livros de história, foram modificadas para 

condizerem com os ideais estabelecidos por ele (Silva, 2003). É especulado que se Vigotski 

não morresse de tuberculose em 1934, seria morto em 1936 como outros foram. Já Luria e 

Leontiev, dois outros importantes autores da psicologia soviética e companheiros de Vigotski 

na construção da psicologia marxista, precisaram mudar suas áreas de estudo para se 

manterem na União Soviética. 

As complicações nas leituras de seus textos começam com esse decreto. Vários 

documentos se perderam, outros foram censurados por completo ou parcialmente. Após a 

morte de Stalin, Leontiev e Vigodskaia, filha de Vigotski, fizeram esforços para publicar o 

livro de Vigotski na Rússia, apesar da possibilidade de deturpação de suas ideias. Entretanto, 

as publicações de novas edições das obras só aconteceram a partir de 1956. Depois de duas 

décadas de obscuridade a sua teoria voltava a ser estudada. 

Aumentando a complexidade dessa história, temos as traduções feitas do russo para o 

inglês, que para além da barreira linguística enfrentaram um claro ataque político.  ―Though 

and Language‖ (1962) foi publicado durante a guerra fria, seguindo um movimento das 

ciências ocidentais de entender o pensamento soviético, o que, pelo menos no que se concerne 

ao autor estudado, deturpou as suas bases e se o apresentou a partir da interpretação 

estadunidense de mundo. 

Portanto temos um Vigotski que chega ao Brasil já esvaziado de marxismo, que o 

levou a ser entendido em muitos trabalhos de autores brasileiros contemporâneos como uma 

teoria complementar a de Piaget. Tudo escondido com a desculpa de sua escrita ser muito 

―confusa e repetitiva‖ o que levou aos tradutores a modificar algumas partes ―para a melhor 

compreensão da obra‖, transformando um livro de 483 páginas em uma compilação de 186 

páginas (Prestes, 2010). E o agravante maior, se é que podemos escolher algum, é o fato de 

esse ter sido o livro que abriu as portas para o autor no mundo ocidental, o tornando um dos 

mais conhecidos durante anos. 

A tradução brasileira provém da versão estadunidense, herdando seus equívocos e nos 

adicionando mais um desafio: compreender o autor a partir da tradução de uma tradução. 



Mesmo que a primeira tradução fosse fiel, teríamos de lê-la com cautela, já que a tradução  

não é uma mera troca de palavras, ela é uma reescrita que se utiliza de diversos recursos para 

ampliar o alcance da mensagem dado o contexto histórico que foi produzida e a conjuntura 

existente na qual é publicada. As primeiras obras de Vigotski publicadas no Brasil foram ―A 

formação  social  da  mente‖  em  1984  e  ―Pensamento  e  Linguagem‖  em  1987,  período  de 

transição do regime militar para o estado democrático. 

O Brasil passava por um processo de redemocratização conquistado pela luta contra a 

ditadura empresarial-militar sendo que parte da psicologia brasileira participara ao se juntar 

aos setores desprivilegiados, desenvolvendo trabalhos práticos e teóricos e, também, 

participando de movimentos populares (Freitas, 2007), de forma significativa, nos 

movimentos pela saúde, que germinaram o SUS, bem como da luta antimanicomial. Dentro 

da nossa categoria haviam profissionais que trabalhavam em comunidades de baixa renda de 

forma voluntária, acreditando em seu papel político ao disponibilizar seus serviços as 

comunidades, sendo o mesmo inacessível em outras condições. Os serviços sempre buscavam 

ajudar a população, principalmente no sentido de apoia-los em sua organização politica, 

participando de reuniões sobre a vida na comunidade e até comparecendo em passeatas. Nos 

juntamos com a psicologia social na América Latina para construir uma psicologia social 

crítica, histórica e comprometida com a realidade material de cada país. 

Tal movimento, que veio a ser conhecido como Psicologia Social Comunitária, 

procurava no marxismo a crítica a ser feita à psicologia social da época, que era positivista, se 

dizia neutra e buscava a relação causal entre indivíduo e sociedade, tendo como seu principal 

expoente no Brasil Aroldo Rodrigues. Em contrapartida a isso, Silvia Lane, considerada a 

maior expoente da psicologia materialista histórica e dialética no Brasil, produziu uma 

psicologia social que tinha enquanto objetivo pensar o humano como ser histórico, a dialética 

entre indivíduo e sociedade e o movimento de transformação da realidade (Bock, 2007). Ao 

introduzir o materialismo histórico dialético no campo, se inicia um trabalho da psicologia 

social que se coloca na e para a comunidade, fazendo da atuação profissional um mecanismo 

de intervenção na realidade. Tivemos um salto metodológico e teórico para enfrentarmos os 

problemas vividos nos países latino-americanos causados pelas ditaduras militares e pela 

adoção do neoliberalismo como modelo econômico. 

Assim, Vigotski chegou aqui no momento da elaboração de uma psicologia com 

raízes marxistas, adentrando no meio acadêmico um pouco antes da publicação de seu livro 

em 1986 por meio das traduções americanas e da versão portuguesa, que data de 1979. 

Contudo, o estudo sobre o autor começa a se consolidar somente nos anos 90. Sendo que a 



maioria desses o comparava com Piaget, quem embasava a teoria mais utilizada na educação 

na época, portanto, não foi produzido nenhum estudo nesse período que procurava um 

aprofundamento teórico sobre a psicologia sócio-histórica. (Silva, 2003) 

Grande parte das publicações nacionais versava sobre aprendizagem, pensamento e 

linguagem ignorando o papel das relações sociais de produção no psiquismo (Tuleski, 2000). 

Por   essas   temáticas   interessarem   o   campo   da   educação   e   pelos   conceitos   ―zona   de 

desenvolvimento‖  e  ―mediação‖,  pois  esses  podem  ser  utilizados  dentro  do  escolanovismo3 

para auxiliar na autoeducação infantil. Essa corrente pedagógica era forte na época da  

chegada de Vigotski, sendo muito próxima do construtivismo, sobretudo dentro de um 

contexto do avanço do neoliberalismo e do pós-estruturalismo como aponta Duarte(2001). Os 

autores críticos aqui citados e suas produções são de extrema importância para a recuperação 

de um Vigotski materialista histórico por coloca-lo em contraponto com a visão 

sociointeracionista que se tinha da teoria dele. 

Devido ao paralelo referido, alguns pesquisadores interpretaram Vigotski como 

sociointeracionista, dizendo que ambos (Vigotski e Piaget) estudavam a relação do indivíduo 

com o meio, um dando prioridade aos aspectos sociais e outro aos aspectos biológicos. 

Contudo, a própria noção de interação é diferente, Vigotski parte da construção dialética do 

homem e da natureza por meio da história enquanto Piaget se refere ao contato entre as duas 

partes(um humano e outro, o individuo e a sociedade, etc). 

Essa apropriação dos escritos de Vigotski sob a categorização de sociointeracionismo 

levou a toda uma geração de psicólogos e educadores a interpretarem a psicologia sócio- 

histórica como um complemento às afirmações piagetianas, sendo que a primeira refuta a 

própria base epistemológica da segunda. Ainda é possível encontrar artigos relativamente 

recentes se baseando na concepção sociointeracionista de Vigotski, a tornando um dos mais 

notáveis entraves para a compreensão do autor, como será melhor elaborado em capítulos 

posteriores. 

Tendo em vista esse campo, seus conflitos históricos e a importância de se ter uma 

psicologia combativa para enfrentar retrocessos e garantir direitos, este trabalho se coloca 

como uma reflexão histórica dos erros e dos avanços efetuados pela psicologia a partir das 

compreensões de mundo que se colocam em jogo tanto na militância quanto na ciência. 

 

 

 

 

3 
Movimento pela construção de uma escola que prezasse pela autonomia do aluno, o colocando no 

centro do processo educativo e focando no ato de ―aprender a aprender‖. 



Assim, o próximo capítulo versa não apenas na possibilidade de se fazer uma 

psicologia que se volte para a prática transformadora, mas, também, nos mostra os caminhos 

que devemos percorrer para alcança-la. 



3. A CRISE 
 

Comecemos pela teoria de Vigotski, mais especificamente, pelo texto dele que se 

debate a cientificidade da psicologia e o caminho a ser seguindo nesse campo conflituoso. O 

debate sobre a validade científica da psicologia era uma pauta importante na época, já que 

alguns apontavam a ausência de métodos unificados como um momento pré-científico, tal 

qual a alquimia é para a química, e outros estabeleciam suas ciências psicológicas a partir de 

diferentes recortes filosóficos e as declarava como ciência única verdadeira. 

Um exemplo de como tal temática era importante para a produção crítica da época é a 

contribuição de Politzer, um pensador marxista, que começou a elaborar críticas aos 

fundamentos   da   psicologia   na   mesma   época   que   Vigotski,   publicando   ―Crítica   dos 

Fundamentos  da  Psicologia:  a  psicologia  e  a  psicanálise‖  em  1928,  um  ano  após  ―O 

Significado Histórico da Crise‖ de Vigotski. Politzer aponta como os psicólogos da época se 

acomodaram com a forma de se construir a psicologia cientifica enquanto esperavam alguém 

que revolucionasse o campo, tal qual Wundt, ou a descoberta dos reflexos para incorpora 

esses paradigmas. Ainda sim, todos os avanços serviam apenas como uma nova roupagem 

para a manutenção de velhas tradições que não sobreviveriam ao advento da ciência, o que 

demonstrava a falta de capacidade dos psicólogos de lidar com o método científico. 

Segundo  ele,  a  psicologia  estava  à  espera  de  um  ―Messias  sintético‖  que  fosse 

organizar o campo. Enquanto isso, eram utilizados elementos de outros campos para renovar a 

ciência psicológica. Para a psicologia de cinquenta anos depois (1980) a atual (1928) seria 

como a alquimia para os químicos, sendo que este momento serve apenas para a dissolução do 

mito da dupla natureza humana. 

Tal solução, porém, não viria da aplicação do método objetivo, inclusive, esse 

exercício é inteiramente negativo e culminou no behaviorismo cuja função foi a de dar forma 

a  uma  ilusão  de  objetividade.  A  noção  de  ―behavior‖  só  é  válida  dentro  de  seu  próprio 

esquema geral. Nunca houve psicologia objetiva já que os psicólogos experimentais sempre 

tiravam  suas  ideias  da  psicologia  ―subjetiva‖.  Porém,  segundo  o  autor,  esse  sequer  é  o 

principal problema da psicologia, como demonstrado por essa passagem: 

 
O que há de mais notável em toda a história da psicologia não é a oscilação entre os 

dois polos da objetividade e da subjetividade, nem a falta de genialidade que 

caracteriza o modo de os psicólogos utilizarem o método científico, mas o fato de a 

psicologia clássica nem chegar a representar a forma falsa de uma ciência verdadeira, 

pois é a própria ciência que é falsa, radicalmente, fora de qualquer questão de 



método. A comparação da psicologia com a física de Aristóteles não é totalmente 

exata, pois nem é dessa maneira que a psicologia é falsa, mas à maneira das ciências 

ocultas: o espiritismo e a teosofia que também, simulam uma forma de ciência. 

Politizer, 1998, pág. 43 

 
A psicologia seria uma ciência falsa, pois das investigações sobre a vida que não são 

abarcadas por outras ciências, a vida dramática do homem, algo passível de ser estudado 

cientificamente pela psicologia, só avançou em suas reflexões no campo literário. Mesmo a 

crítica kantiana que deveria ter colocado a psicologia no seu verdadeiro caminho, orientada 

para o concreto, somente ajudou a eliminar a noção de alma. 

Com a queda da psicologia clássica, surgem três proeminentes novas psicologias. A 

Gestalt que mantêm as questões da psicologia clássica, o behaviorismo que cai no 

fisiologismo e a psicanálise que manteve traços da antiga psicologia e se fixa em problemas 

ultrapassados. Assim, Politzer conclui que para se façam essas críticas, é necessário 

demonstrar os procedimentos que fundamentam tal acusação, bem como reconhecer os 

avanços que se teve ao olhar para a psicologia clássica. 

Do mesmo modo, Vigotski critica a ciência psicológica da época, sendo um dos seus 

problemas principais provindos da psicologia prática, que se pretendia acumular material, 

avançando com o conhecimento em linha reta, mesmo que isso seja um exercício estéril. 

Segundo Vigotski, é necessário analisar dados heterogêneos de forma crítica, sistematizar leis 

dispersas, estabelecer princípios fundamentais, etc. Por isso o conceito de psicologia geral não 

corresponderia ao de psicologia teórica, já que essas se separam em disciplinas concretas com 

sua própria estrutura. 

Para Vigotski, os trabalhos de Freud, Adler e Kretschmer tem como o principal 

conceito o inconsciente e investigam a psicopatologia para elaborar suas teses. Porém, o 

último não defende a ligação entre psicopatologia e inconsciente como primordial aos estudos, 

mas sim, um critério metodológico no qual a essência dos fenômenos estudados aparecem de 

forma mais pura em suas manifestações extremas (patológicas). Por conseguinte, se 

compreende o humano considerado ―normal‖ a partir da patologia. 

Em  contrapartida  a  isso,  tem-se  que  o  estudo  sobre  humano  ―normal‖  responde  a 

critérios em parte empíricos e em parte conceituais, como os comportamentalistas 

estadunidenses e os reflexólogos russos. Partindo do conceito de reflexo condicionado, dão 

papel central à psicologia animal empírica para elaborar conceitos fundamentais. Ela foi o 



ponto de partida para a análise do comportamento e sendo essa uma ciência biológica, cabe a 

ela desenvolver os conceitos científicos a serem referidos às disciplinas psicológicas. 

Isso inverte os papeis da psicologia tradicional e vai de encontro com as afirmações de 

Marx quando ele aponta que a anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco, ou seja, 

os fenômenos só apontam para signos de sua forma mais desenvolvida, quando essa já é 

conhecida, porém, a forma desenvolvida dá significado às determinações das formas 

anteriores, já que se constrói em antítese a ela. Só conseguimos entender uma etapa do 

processo e o processo em si se conhecemos o resultado. Esse é um dos caminhos 

metodológicos e Pavlov discorda dele, pois, o caminho investigativo animal – humano é mais 

direto e repete o que segue a natureza. 

Essa controvérsia sobre o estudo do animal e da psicologia do humano é semelhante à 

controvérsia entre psicopatologia e a psicologia do humano normal. O que leva a pergunta 

feita por Vigotski: quem, além de uma futura psicologia geral, resolverá essas controvérsias 

cuja solução depende o destino de nossa ciência? 

Por meio da análise da realidade científica e mediante raciocínios abstratos, Vigotski 

pretende entender a essência e o destino da psicologia individual e social. O primeiro ponto 

seria dos limites entre psicologia geral e psicologia teórica do humano normal. É visível a 

multiplicidade do campo e alguns autores afirmam que existem várias psicologias e outros 

entendem que há uma psicologia básica, central e outra periférica, contudo, é ingenuidade 

acadêmica não perceber o surgimento de sistemas que possuem outro centro que se descolam 

da ―periferia‖ pela própria natureza das coisas. 

Algumas   ―ramificações‖   passam   a   ter   um   caráter   geral   pela   ausência   de   uma 

psicologia geral de fato, e isso demonstra a importância de se ter uma para possibilitar a 

investigação cientifica. Esse foi o segundo ponto, o terceiro passa pela análise do processo 

histórico do desenvolvimento da ciência e da metodologia para se tornarem gerais, a primeira 

fase disso se distingue por um recorte puramente qualitativo. A disciplina geral trata de todos 

os objetos em questão, a particular trata da troca do que é próprio do grupo incluindo 

indivíduos dentro de uma mesma categoria de objetos. Nesse sentido se nomeia a disciplina 

de uma forma diferenciada, como a psicologia individual. A parte geral da botânica e da 

zoologia estuda o comum entre plantas e animais, a psicologia, o que é próprio dos humanos. 

Este estado de busca de um conceito abstrato e comum a todas as disciplinas 

psicológicas aparece explicitamente nesse texto, permitindo qualificar qual o significado 

dessas buscas naquele momento histórico, quais conceitos eram buscados como objeto e qual 



a reposta para a pergunta: o que estuda a psicologia? Cada ramificação da psicologia tem sua 

própria resposta a essa pergunta, como demonstrado por Vigotski: 

 
O que é que tem em comum entre todos os fenômenos estudados pela psicologia, o 

que é isso que converte em fatos psíquicos os mais diversos fenômenos — desde a 

secreção salivar nos cachorros até o prazer da tragédia —, o que tem em comum os 

delírios de um louco e os rigorosíssimos cálculos de um matemático? A psicologia 

tradicional responde: o que tem em comum é que todos são fenômenos psíquicos, 

que não se desenvolvem no espaço e apenas são acessíveis pela percepção do sujeito 

que os vive. A reflexologia responde: o que tem em comum é que todos estes 

fenômenos são fatos do comportamento, processos correlativos de atividade, 

reflexos, atos de resposta do organismo. Os psicoanalistas dizem: o que há de 

comum a todos estes fatos, o mais primário, o que os une e constitui sua base é o 

inconsciente. Por tanto, estas três respostas estabelecem três significados distintos de 

psicologia geral, os quais definem como a ciência 1) do psíquico e de suas 

propriedades, o 2) do comportamento, o 3) do inconsciente. Vygotsky, 1991 pág. 

159 

 

 
 

Aqui se demonstra a importância de se ter uma psicologia geral, qualquer fato 

interpretado individualmente se adaptará em três formas distintas e com o acúmulo de fatos, 

chegaremos a três generalizações distintas, três classificações distintas, três ciências distintas, 

que as separará do eixo comum que as une pelo êxito de seu desenvolvimento individual. 

Pavlov e Béjterev concordam na ideia de ser possível existir paralelamente das ciências, a 

psicologia e a reflexologia, acreditando na validade do método objetivo, o que equivale a 

admitir que só pode haver uma ciência. Assim, um conceito geral predetermina o conteúdo da 

ciência. 

Assim, a psicanálise, o comportamentalismo e a psicologia subjetiva não trabalham 

somente com conceitos diferentes, mas também com diferentes fatos. Como o irrevogável 

Complexo de Édipo que existe apenas na psicanálise. Contudo, o conceito essencial de uma 

ciência, não apenas determina o conteúdo de disciplinas particulares como também tem 

caráter integrador, como o princípio explicativo da ciência. 

Assim, as ramificações tem a tendência de se transformarem em ciência geral, 

aumentando sua influência. Mas quando disciplinas análogas acumulam material suficiente, 

surge à necessidade de uni-las para determinar a relação entre os domínios e a totalidade do 

saber científico. Essa união, contudo, não pode vir de uma simples somatória, ela acarreta 

numa subordinação de uma sobre a outra que se converte em seu principio explicativo. 

A tendência de generalizar e integrar conhecimento sempre aparece unida e gera essa 

corrida para estabelecer o principio explicativo para se tornar a ciência geral. Qualquer 



descoberta mais ou menos importante em qualquer um dos campos tenderá a se tornar um 

principio explicativo, obrigando a psicologia a sair de seus limites. Com um olhar histórico, 

podemos ver o desenvolvimento de ideias, aparição e morte de conceitos, troca de categorias, 

etc. tudo a partir do substrato social da época, das leis e condições gerais do conhecimento 

cientifico  e  com  as  exigências  objetivas  postas.  Pois,  segundo  Vigotski  (1991),  ―...  o 

conhecimento científico deverá se adaptar, se acomodar as particularidades dos fatos que se 

estudam, deverá se estruturar de acordo com suas exigências.‖ (tradução nossa) 

Esquematicamente, o desenvolvimento das ideias acontece da seguinte maneira: temos 

uma descoberta que modifica a ideia atual sobre um fenômeno, ela se propaga e passa a 

abarcar um número maior de fatos, se modificando e alcançando maiores graus de abstração. 

Depois de se desenvolver e modificar a configuração estrutural na disciplina, a ideia se 

confrontaria com outras, já presentes na disciplina até virar um conceito base e então se 

expande para outras disciplinas sem se modificar, apenas incorporando novos fatos. Por fim, 

ela se torna um principio explicativo embasado no limite do conceito original, já que não é 

possível chegar até esse ponto sem se modificar. Por vezes essa ideia é levada a outras áreas 

como a biologia ou é incorporada a um sistema filosófico, transformando-se e a realidade, 

formulando-se como principio universal dentro de uma ideologia. 

Ao se tornar ideologia a ideia se distancia dos fatos que a originaram, chegando a seu 

limite lógico. Sendo levada à sua forma filosófica, ela fica coberta por camadas que escondem 

as causas sociais que a engendraram e passa, portanto, a servir a tendência social, ou seja, ao 

interesse de uma classe. Depois disso, uma nova ideia surge e aponta a origem burguesa da 

anterior, limita sua influência e força o retrocesso no desenvolvimento. Então, ela é 

parcialmente incorporada em outra ideologia ao se elaborar um ponto de vista sobre ela. 

Assim, a ciência é constituída da análise crítica e do estudo empírico a partir de 

abstrações do mundo real e quando os fatos e as ideias não estão mais se correspondendo, 

busca-se o significado histórico da divergência. Para fazer essa busca precisa se considerar os 

seguintes aspectos: todo conceito cientifico sempre corresponde a um certo grau de realidade 

concreta, por mais abstrato que seja; todo fato cientifico-natural, por mais empírico e pouco 

maduro que seja, se encerra numa abstração primaria. Portanto, todo conhecimento cientifico 

se baseia em fatos e os fatos científicos são radicados em conceitos, os conceitos são 

instrumentos da ciência e os fatos seu objeto. Apesar de conceitos científicos estarem 

fundamentados em algum fato, eles não necessariamente representam esse de uma mesma 

forma. 



O processo metodológico, por sua natureza e pelas diversas formas de se apresentar a 

realidade, equivale à criação dos meios de produção, ou seja, já é parte do processo de 

produção e depende dos mesmos processos e instrumentos que o resto da produção. 

A ciência geral, portanto, realiza o mesmo trabalho, com o mesmo procedimento nas 

ciências particulares, permitindo agrupar e generalizar o material, criar teorias e hipóteses de 

maior abrangência na realidade o que permite um diálogo com outras ciências tangentes. O 

que diferencia a ciência geral e atribui seu papel como protagonista não vem de sua posição 

hierárquica superior, mas sim de sua centralidade que espalha suas leis para as circunferências. 

No caso da psicologia, teríamos vários centros distintos pretendendo ser o centro, mas se 

tornando circunferências distintas. 

A necessidade de se ter uma ciência geral bem fundamentada fica evidente quando 

analisamos a psicologia tomando conceitos de outras ciências. Fisiologia e embriologia, por 

exemplo, tem suas teses bem fundamentadas e, portanto, a análise metodológica é mais 

precisa do que as teses das escolas psicológicas, que são jovens e pouco sistematizadas. Por 

outro lado, a importação do material de outras ciências torna sua assimilação difícil por serem 

heterogêneos, do ponto de vista metodológico. A psicologia adquire aparência cientifica 

graças a empréstimos provindos das ciências naturais. Considerando isso, é necessário 

estabelecer um processo de diversificação na análise que substitua a diferenciação real da 

experimentação. 

Quando temos crítica entre disciplinas há uma diferença entre somente criticar e 

analisar, os que analisam dão tanto atenção à teoria criticada quanto a fatos que constituem a 

sua própria. Somente quem faz isso consegue perceber a crise da psicologia, assim, é possível 

se dedicar a análise positiva das exigências que permeiam as tendências objetivas da ciência. 

Essa é a única forma que um investigador consegue captar o significado da crise de forma 

precisa e fidedigna, compreendendo o papel do individuo na história e que não se podem 

explicar pretensões de universalismo, como na reflexologia, partindo de erros e opiniões 

pessoais. 

Não obstante, houve psicólogos que negavam a existência da crise e, por conseguinte, 

estavam fora dos grandes movimentos científicos que produzem a própria ciência na prática e 

tinham os psicólogos que reconheciam a crise e acreditam que existia uma psicologia 

verdadeira, a sua. Esses consideravam que tudo produzido anteriormente estava errado e o que 

estava pra ser produzido seria verdadeiro, separando o campo em aliados e inimigos. O erro 

mais grave cometido por aqueles que percebem a crise é admitir um caráter anti-histórico e 



antimetodológico de resolução dela. O importante é vencer o inimigo e não perder tempo o 

estudando. 

Contrário a essa opinião, Vigotski afirma que o importante é descobrir o que as várias 

concepções de crise têm em comum e o que tem de contraditório. Ainda sim ele concorda 

com Langue (1914 apud Vygotsky 1991) que a crise abarca os fundamentos da ciência e 

necessita de um sistema científico universalmente reconhecido; que a crise é destrutiva e, 

também, benéfica por configurar o auge da ciência, a sua força; que não é possível nenhum 

trabalho psicológico sem estabelecer os princípios fundamentais da ciência; e que a tarefa 

geral é a da criação de uma nova teoria, de um sistema científico renovado. Sem um sistema 

científico universalmente reconhecido, não temos correntes dentro de um mesmo sistema, mas 

sim, diversas psicologias. Esse é o mais preciso diagnóstico da crise, pois, como explica 

Vigotski: 

 
Isso significa que na psicologia não se tem simplesmente uma luta de critérios, entre 

os que podem conseguir chegar a um consenso e os que unem uma comunidade de 

inimigos e de objetivos; nem sequer se trata de uma luta de correntes ou de 

tendências dentro de uma mesma ciência, mas sim, de uma luta entre ciências 

distintas. Decidir que existem várias psicologias significa decidir que lutam 

diferentes tipos reais de ciência que se excluem mutuamente. A psicanálise, a 

psicologia intencional, a reflexologia são todas tipos distintos de ciência, disciplinas 

independentes que tendem a se transformar em uma psicologia geral, ou seja, a que 

subordina e exclui as outras disciplinas. Vygotsky, 1991, pág. 194 

 
Assim, o aspecto mais importante e determinante da crise são as possibilidades de 

resolução da mesma. Se a psicologia tenderá a um acordo ou se haverá ruptura. E isso 

depende; do que diz respeito às disciplinas, das partes do conjunto futuro, como a sistemática, 

a morfológica e a anatômica e das partes dos princípios do conhecimento, que se excluem 

mutuamente; e da natureza do confronto entre as disciplinas, ou seja, se as contradições são 

resolvíveis ou irreconciliáveis. 

Existiram casos onde se tentava conjugar elementos heterogêneos, o que retira o nexo 

daquela ideia com o sistema teórico da onde veio, criando quimeras a partir da junção de 

conceitos (desconsiderando sua base epistêmica) com estilos de pensamento distintos. Nesses 

casos é evidente que a pergunta foi feita de forma equivocada. Não é possível simplesmente 

transladar um conceito de uma teoria para outra, nem conjugar sistemas incompatíveis entre si. 

Quando, milagrosamente, esses casos se evidenciam como verdade, eles servem de prova do 



caminho a ser seguido. Quando essas coincidências ocorrem temos a prova de carência 

metodológica. Quando se utiliza determinados autores também se utiliza de seus princípios 

filosóficos. 

É possível fazer uma analogia com a anexação de um território ou com a aliança entre 

países, sem que os mesmos percam sua independência. No último caso se tem a valorização 

dos elementos concordantes e a eliminação das contradições, como ao juntar marxismo com 

freudismo tirássemos a centralidade da sexualidade da psicanálise e a natureza dialética do 

materialismo para melhor conjugar os dois sistemas. 

A união acrítica de duas disciplinas somente deforma toda a questão, por isso, é 

importante distinguir entre problemas metodológicos e empíricos, entre questão psicológica e 

da própria psicologia. 

No artigo de A. R. Luria, ele apresenta a psicanálise como monista e, portanto, 

condizente com o materialismo histórico dialético (1925, pág. 55 apud Vygotsky 1991), sendo 

que o próprio Freud rechaça o monismo na psicanálise, reconhecendo o caráter exclusivo e 

original de seus achados. 

Além disso, Luria inclui o marxismo na metodologia geral da época (junto de Darwin, 

Kant, Einstein e outros autores que estabelecem o fundamento metodológico da época). 

Reduzir a um denominador em comum entre todos esses nomes e o marxismo para facilitar a 

adesão entre as teorias, excluindo mecanicamente o método somatório das grandes conquistas 

científicas é precisamente a premissa da coincidência que se busca. Não existe uma única 

metodologia de época, há vários em disputa, extremamente hostis uns aos outros. Ao se 

pensar nas metodologias, exige-se uma análise metodológica precisa e crítica, e não a 

superposição ingênua de traços de sistemas distintos. 

Não era comum, na época da publicação do texto ―O significado histórico da crise na 

psicologia‖, que se valorasse as leis e teorias psicológicas mediante ao próprio método e do 

pensamento cientifico da psicologia. Por isso se carecia da compreensão do fundamento 

metodológico na critica a sistemas alheios. Ao se duvidar de tudo, exigir os fundamentos e 

fontes das teses evitamos o erro de considerar que a estrutura de todas as ciências é a mesma. 

Quando se conhece a metodologia e a história da ciência há a compreensão de que a 

mesma é um sistema vivo e em constante evolução, elencando fatos, estruturas e conclusões 

que se completam são criticados, comprovados (ou não) e reorganizados. 

Portanto, no caminho adequado para assimilar as ciências ―é necessário se suspender de 

seu conteúdo real e pôr à prova a essência de seu significado.‖ (Vygotsky, 1991)(tradução 

nossa). Assim, é por meio de, por exemplo, investigação interna, da compreensão da 



importância daquele tópico sob a luz da própria teoria, a existência de um conceito análogo 

em outro campo e a adoção desse enquanto uma suposição a ser confirmada no experimento, 

que é possível comprovar a tese de uma disciplina, por meio de suas próprias ideias. 

Interpretar consiste em reconstruir o fenômeno segundo suas marcas e influências por 

meio das regularidades estabelecidas anteriormente. O conhecimento científico e a percepção 

direta não coincidem incondicionalmente. Visto que, o método de observação direta se limita 

pelo instrumento de escolha. Observar o fenômeno resulta apenas na observação parcial do 

mundo, um olho que vê tudo não vê nada, os olhos filtram o mundo e o modificam para 

podermos atuar nele. A tarefa da psicologia é justamente evidenciar qual é o beneficio do olho 

não poder ver tudo aquilo que segundo a ótica é possível, logo, separar um conceito 

psicológico fundamental da percepção direta. 

Para a psicologia, a interpretação não é somente uma amarga necessidade como 

também um modo de conhecer libertador e fecundo. A resposta só pode ser estudada pela 

qualidade de suas relações com a pergunta, é este o significado da resposta, não a observação 

direta feita pela percepção e sim sua interpretação a luz da teoria. 

Nesse sentido, a aplicação simplista do princípio psicogenético só produz falsas 

afirmativas, já que se foca em justificar o comportamento do indivíduo pela herança genética 

da espécie. O erro consiste, por exemplo, em interpretar todo o comportamento da criança por 

esse princípio sem colocar a prova quais comportamentos deve ser interpretados dessa forma 

e quais não. Assim, o jogo adquire significado na relação com o futuro do indivíduo e não 

com o passado da espécie. 

Somente levando cada princípio ao limite que ele tende e analisando cada etapa do 

pensamento podemos determinar a natureza metodológica do fenômeno a analisar. Só na 

ciência em que o conceito foi cunhado e levado ao limite de sua expressão que é possível o 

utilizar de forma consciente. A apropriação cega do princípio biogenético ou do princípio 

matemático só faz a psicologia parecer científica. 

A psicologia pode ser uma ciência natural sem ser biológica, se utilizando do conceito 

natural de forma mais direta e real, como indicador de natureza orgânica e inorgânica do 

objeto e não em seu sentido metodológico fundamental. 

Destarte, para dar conta de categorias do campo psicológico, enquanto ciência geral, 

como, por exemplo, o subconsciente, é necessário fazer a pergunta corretamente. As 

investigações psicológicas do início do século 20 respondiam de forma extremamente 

detalhadas perguntas elaboradas erroneamente. A cobertura, as matérias a serem estudadas, a 



composição, tudo isso muda de acordo com a pergunta. A pergunta já pressupõe parte da 

resposta. 

Portanto, ao se classificar a psicologia enquanto ciência empírica, por conta de suas 

estruturas, se esconde a sua enorme diversidade (Psicologia empírica incorpora tanto 

psicanálise quanto behaviorismo). Usar o termo ―empírica‖ pressupõe a renuncia da escolha 

de um determinado princípio filosófico, renuncia colocar em evidência suas premissas e 

reconhecer sua autêntica natureza científica. E ainda sim, não há um único sistema empírico 

na psicologia, todas elas partiram de um idealismo e tiveram sua metapsicologia. A psicologia 

sendo empírica estaria classificada enquanto ciência natural, contudo ela se ocupa de objetos 

completamente distintos dos que se ocupam as ciências naturais e, portanto, passam por 

procedimentos investigativos distintos. 

Essa posição de defesa de psicologias a partir de recortes filosóficos (ciência natural, 

materialista e metafísica) expressa com precisão o significado da crise. Existem, de fato, dois 

tipos irreconciliáveis de ciência, duas construções de sistema de saber radicalmente diferentes. 

O resto são lutas dentro de cada escola, com um campo de ação e significado diferentes. A 

criação de uma psicologia não é questão de acordo e sim de ruptura, parece que a tentativa de 

criar uma psicologia geral resultará em duas que permaneceram em disputa. 

Tal qual a geologia, a geografia e a agronomia, que estudam a terra, a psicologia pode 

ser representada por uma combinação de diversos elementos que podem ser estudados tanto 

objetivamente quanto subjetivamente. (naturalismo x idealismo; explicativa x descritiva) 

A psicologia aplicada, sem dúvida é a protagonista do desenvolvimento científico e 

também a principal causa da crise no seu estágio final. Isso pode ser demonstrado quando a 

psicologia se relaciona com práticas já estruturadas, como a industrial, educacional, política, 

militar, etc., pois esse contato a obriga a reformular seus princípios a fim de responder a 

prática, sendo que as instituições vêm regulando e organizando a psique, tendo, portanto, 

grande experiência psicológica enquanto nossa ciência está desordenada. 

Logo, temos uma ciência para comprovar a verdade do pensamento ao invés de uma 

que procure explicar e compreender a psique. A prática se torna quem coloca as tarefas, juiz 

da teoria, critério de verdade e quem dita à construção de conceitos e leis. O que se opõem a 

psicologia anterior onde à prática começa onde a ciência termina. 

A prática como critério construtivo de uma ciência exige uma filosofia, exige uma 

metodologia científica. Por isso que por mais insignificantes e superficiais que sejam os 

valores práticos e teóricos da psicotécnica (como a escala de Binet) seu valor como princípio 

metodológico, como tarefa é enorme. As contradições da metodologia psicologia são levadas 



ao terreno prático, pois, só nele podem encontrar sua solução. O método deve ser um 

mediador cognitivo, quem decide o caminho a ser seguido, mas o método precisa ser 

determinado em todos os seus pontos pelo objeto que conduz e por isso a prática reestrutura 

toda a metodologia científica. 

Tanto a psicotécnica quanto a psiquiatria incitam a ruptura no campo psicológico ao 

fugir totalmente de uma psicologia idealista e/ou baseada na introspecção. A última por lidar 

com fatos biológicos e a primeira por ter a ação e a prática como princípios. O rigor que se 

espera de uma ciência só revitalizará a psicologia depois da seriedade prática, a escola, a 

indústria, os doentes reformularão a ciência. 

É a psicologia aplicada que dá lugar a reestruturação da metodologia científica sobre a 

base da prática, isso pressiona a psicologia de forma geral e assegura o desenvolvimento da 

psicologia materialista por colocar a prática e a filosofia como primordiais. 

Ainda sim, conhecer a tarefa não significa saber como fazê-la. O comportamentalismo 

está correto quando afirma que a psicologia só é possível como ciência natural, contudo não a 

trata como tal. Surge, então, uma terceira via no movimento científico que tenta não renunciar 

as abordagens, mas sim, juntá-las. 

A Gestalt resolve o problema com o conceito de estrutura, que engloba os aspectos 

descritivos e funcionais do comportamento. Isso só é possível quando se têm algo 

verdadeiramente comum entre os dois aspectos, pois isso se torna o objeto de estudo. Não 

separar o corpo de mente é o eixo metodológico dessa teoria. O princípio da gestalt se aplica 

de forma igual em toda a natureza e passam pelos mesmos processos, seja na física ou nos 

estudos da psique. Entretanto, a Gestalt não resolve a crise, já que ela não sai da lógica inicial 

que a provoca, como Vigotski comenta: 

 
Qual é o significado dessas abordagens da Gestalt? Só que a teoria da Gestalt faz 

uma psicologia materialista e que básica e metodologicamente constrói seus  

sistemas de forma sistemática. Aparentemente, isso está em contradição com a teoria 

da Gestalt sobre as reações fenomenológicas, sobre a introspecção, mas só 

aparentemente, pois para os psicólogos dessa escola a psique é parte fenomenológica 

do comportamento. Em resumo, a escola da Gestalt desde o início escolhe um dos 

caminhos, e não é o terceiro. Vygotsky, 1991, pág. 204 

 
Procurando evitar ambas as vias, o personalismo desenvolve uma alternativa contrária 

a da Gestalt e acaba por se situar na psicologia idealista. Introduzindo o conceito de atos e 



funções psicofísicas neutras, Stern interpreta tudo na natureza mediante a extensão de um 

principio teleológico. 

Situado, também, na terceira via, a psicologia marxista encontra problemas por não 

dispor de uma metodologia (na época em que Vigotski escreveu o texto), sendo comum 

buscar as respostas nos fundamentos do marxismo estudando a doutrina e não analisando 

diretamente os problemas colocados por seus pensadores, sendo que, mesmo os que analisam 

diretamente não conseguem sustentar esse caminho sem aplicar recortes de estudos de Marx e 

de Engels em seus trabalhos. Não se estudam métodos e sim dogmas. 

Isso se deve a incompreensão da tarefa histórica da psicologia e do significado da crise. 

E na psicologia marxista a saída pela terceira via se radica no conceito de reflexo, que inclui 

tanto o aspecto subjetivo quanto o objetivo, renunciando a premissa metodológica que une em 

um conceito, ambas as vertentes da reação. Não se supõe a existência na psique das mesmas 

estruturas que na física e nem a existência inorgânica de um ideal de personalidade. 

O subjetivo deve ser entendido como resultado dos processos objetivos, assim como 

acontece nos estudos envolvendo espelhos, não estudamos os espectros, mas sim, os 

processos objetivos cuja interações fazem surgir os espectros como reflexo. Assim, não 

precisamos admitir a existência no mundo tanto de matéria quanto de espectros, como 

demonstra Vigotski: 

Recordemos que o próprio espelho é uma parte dessa mesma natureza da qual o 

objeto existente fora do espelho faz parte e que está submetido a todas as suas leis. 

Por que a pedra angular do materialismo é a tese de que a consciência e o cérebro 

são produtos e parte da natureza e refletem o resto da natureza. Vygotsky 1991, pág. 

215 

 
Para construção da psicologia social, o método analítico é estritamente necessário. 

Pois, considerando cada coisa como um microcosmo, investigar um fenômeno, um objeto a 

fundo, significa conhecer o mundo inteiro e suas conexões. Assim, cada pessoa é o modelo da 

sociedade e da classe que pertence. Evidentemente, só é possível fazer essas observações 

indutivas quando se tem um conceito geral do objeto a ser estudado. Portanto, a indução é um 

guia, mas é  a analise que coloca as questões, como evidencia  Vigotski  ―a tarefa da  análise 

consiste em descobrir a lei que serve de base ao experimento natural‖. 

Portanto, a força da analise está na abstração, é mediante a ela que se desvenda o 

mecanismo da reação. Tal como Marx compara a força da abstração com o uso do 

microscópio e dos reagentes químicos nas ciências naturais, analisando a célula da sociedade 



burguesa (a forma de valor da mercadoria), quem descobrir a célula da psicologia (o 

mecanismo de uma reação) terá encontrado a chave de toda a psicologia. 

Vigotski, então, propõe a tese de que a análise da crise e da estrutura da psicologia 

comprovam que nenhum sistema filosófico, sem a ajuda de uma metodologia, pode tornar a 

psicologia uma ciência, ou melhor, uma ciência geral. Sendo a única aplicação legítima do 

marxismo na psicologia seria na criação de uma psicologia geral cujos conceitos sejam 

formulados sob a influência direta da dialética geral, pois essa seria a própria dialética da 

psicologia e qualquer outra forma de inserção do marxismo na psicologia resultará, 

resumidamente, na deformação do marxismo e da psicologia. 

Para criar uma ciência que explique a aplicação concreta dos princípios abstratos do 

materialismo histórico dialético nos grupos de fenômenos do qual ela trabalha é vital elucidar 

a essência desse grupo, as leis de suas variações, suas características qualitativas e 

quantitativas, criar categorias e conceitos que são seus próprios, é preciso criar o seu próprio 

―O Capital‖. A psicologia precisa definir seus conceitos de ―classe‖, ―base‖, ―valor‖, etc. para 

que possa expressar, descrever e estudar seu objeto. 

Precisa se saber o que se pode e o que não se pode procurar no marxismo. Pois não se 

trata de adaptar o individuo ao trabalho e sim o trabalho ao individuo. É necessário encontrar 

em nossos autores uma teoria que ajude a conhecer a psique e de modo algum procurar a 

solução do problema da psique ou a fórmula que encerra e resuma a totalidade da verdade 

científica. Aprender o método de construção da ciência com os mestres do materialismo 

dialético e descobrir como enfocar a análise na psique é o que deve ser feito. A verdadeira 

psicologia social só começa depois do seu ―O Capital‖. 



4. TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de compreender a apropriação 

por alguns autores brasileiros da teoria de Vigotski. Tratou-se de um estudo exploratório, 

portanto não exaustivo e extensivo da produção de autores brasileiros a respeito da obra de 

Vigotski, pois o intuito foi o de mapear as concepções mais evidentes que denotassem 

processos de mistificação da teoria vigotskiana. 

Para qualificar quais textos e quais autores compuseram o corpus da presente pesquisa, 

utilizou-se como parâmetro os trabalhos de Carmo e Jimenez (2013), Duarte (2001), Silva 

(2003) e Tuleski (2000), que realizaram análises críticas recentes (de 2000 a 2015) sobre as 

apropriações da teoria de Vigotski no Brasil a partir da produção de autores brasileiros. Dessa 

forma, mapeou-se tal produção tendo como critério os autores mais citados dentro de um 

contexto de discordância frente à base materialista histórica e dialética da teoria de Vigotski. 

Silva (2003) identifica em sua obra a forma com a qual os conceitos vigotskianos 

foram utilizados por autores que publicaram trabalhos no Brasil. A escolha pelos nomes 

presentes na tabela abaixo proveio da classificação dada pelos autores à teoria vigotskiana, a 

chamando de interacionista, sociointeracionsita, construtivista ou cognitivista, a partir do 

apêndice 7 (Referências Bibliográficas do acordo com o nome atribuído à psicologia soviética 

fundamentada em Vigotski) da tese de Silvia (2003). Tuleski (2000) se refere àqueles autores 

que, na leitura de Vigotski, enfatizam a aprendizagem, a interação entre os pares e a relação 

entre pensamento e linguagem sem considerar influências societárias mais amplas que 

constituem o desenvolvimento humano. 

No texto de Carmo e Jimenez (2013) se supõe que os autores referidos na tabela são 

pessoas que não capturaram o fundamento ontológico de Vigotski, desvirtuando o núcleo da 

psicologia vigotskiana, o trabalho. No caso de Duarte (2001), os autores são citados em 

diversas partes do livro por variadas razões. Algumas delas são: para contrapor a decisão de 

categorizar o bielorusso como interacionista, o aproximando de Piaget, e explicitar o quão 

superficial é essa decisão; ponderação sobre o uso da teoria em sua servidão à ideologia 

dominante e como a apropriação por parte dos pesquisadores tem reproduzido isso. 

A tabela abaixo apresenta quais autores foram lidos como referência crítica as 

apropriações da teoria vigotskiana (primeira linha), os anos em que foram publicados os 

trabalhos de autores alvos das críticas (primeira coluna) e o nome de tais autores. 



 

Autores/Ano Carmo e 

Jimenez (2013) 

Duarte (2001) Silva (2003) Tuleski (2000) 

1982   Poppovic  

1988 
  

Rossetti-Ferreira 

1989 
  

Davis; Fusari 
 

1990 
 

Davis e 

Oliveira, Z. 

Rocco 
 

1991 
 

Góes 
 

Góes; Smolka 

1992 
   

Oliveira, M. K. 

1993 Nogueira Nogueira; 

Oliveira, M. K. 

Oliveira, Z. 
 

1994 Rego; Borges Palangana; 

Freitas 

 
Rego 

1995 
 

Rego Wajskop Oliveira, M. K.; 

Rego;Oliveira, 

Z.;Cerisara;Tunes 

1996 
 

Castorina 
 

Oliveira, M. K. 

1997 Oliveira, M. K. 
  

Oliveira, M. K. 

1998 
 

Cobb; Baqueiro 
  

2000 
  

Maranhão 
 

 

 

Como Marta Kohl de Oliveira e Teresa Cristina Rego foram as autoras mais citadas 

pelos críticos escolhidos, e configuram autoras cujos trabalhos se tornaram referência para 

outras pesquisas que culminaram na disseminação da apropriação da teoria de Vigotski no 

Brasil, a partir de uma matriz sociointeracionista, apresentaremos, a seguir e de forma 

resumida, a maneira como Vigotski está presente em um de seus respectivos livros. 



5. VIGOTSKI A PARTIR DE OLIVEIRA E REGO 

5.1 Oliveira 

 
Começando   por   ―Vygotsky  aprendizado   e   desenvolvimento   um   processo   sócio- 

histórico‖4 de Marta Kohl de Oliveira publicado a sua quinta edição em 2010, temos um livro 

introdutório ao pensamento de Vigotski, logo, diversos conceitos são explicados e é feita uma 

conexão constante com a pedagogia. Traremos a interpretação da autora sobre a maioria dos 

conceitos os agrupando por sua proximidade temática ao invés da ordem de aparição. 

Explicito, aqui, que daremos enfoque maior aos conceitos que possibilitarão um debate 

posterior. 

De   acordo   com   Oliveira,   os   ―processos   mentais   superiores‖   são   mecanismos 

psicológicos típicos do ser humano e envolvem o controle consciente do comportamento, ação 

intencional e liberdade individual. A mediação é o processo de intervenção de um 

intermediário numa relação. Essa relação que deixa de ser direta passa a ser mediada por 

instrumentos e/ou signos, o primeiro é o elemento interposto entre trabalhador e objeto de 

trabalho que possibilita a transformação da natureza e o último é ferramenta que auxilia os 

processos psicológicos. 

Oliveira compreende que a partir dos elementos mediadores temos o processo de 

internalização, já que temos marcas externas que se passam a fazer parte do sujeito, sendo que 

sem as relações sociais não teríamos sistema simbólico prévio para participar da construção 

dos processos psicológicos humanos. Ao longo do desenvolvimento o homem deixa de 

precisar da presença concreta das coisas no espaço que se encontra, podendo imaginá-la e 

elaborar planos sobre algo que não existe no momento. Assim, citando diretamente a autora: 

 
 

Quando trabalhamos com os processos superiores que caracterizam o funcionamento 

psicológico tipicamente humano, as representações mentais da realidade exterior 

são, na verdade, os principais mediadores a serem considerados na relação do 

homem com o mundo. (grifo da autora) Oliveira, 1992, pág. 37 

 

 
Assim, para essa autora, os sistemas de representação da realidade já estão dados no 

mundo, a partir do recorte cultural o indivíduo vai construir sua relação com o mundo, sendo 

 

 

4 
A grafia Vygotsky é utilizada por alguns estudiosos, não havendo consenso nem uma forma correta de 

escrever esse nome. Manteremos a grafia escolhida pelos autores em suas obras. 



essa sempre mediada, numa espécie de filtro que se constitui na experiência com o mundo 

objetivo e estabelece os critérios de leitura do mundo. O comportamento das crianças é 

determinado pelas situações concretas e conforme se vai adquirindo o domínio da linguagem 

e de outros processos psicológicos superiores aprendemos a interagir com o mundo. 

É por meio da relação interpessoal concreta com outros homens que o indivíduo 

internaliza a cultura. O contato com o outro gera subsídios para o desenvolvimento individual, 

contudo, não se trata de absorção passiva, mas de transformação, o indivíduo toma posse da 

cultura e a transforma em atividades internas. Portanto, segundo a autora (2010), ―o processo 

de desenvolvimento do ser humano, marcado por sua inserção em determinado grupo cultural, 

dá-se de ―fora para dentro‖‖. 

A busca pela gênese do desenvolvimento leva Vygotsky ao estudo da aprendizagem, 

que é o que possibilita a existência dos processos internos de desenvolvimento que não 

ocorreriam sem a presença de um ambiente cultural que o comporte. O desenvolvimento 

biológico do corpo ocorre, mas a fala ou a escrita só existem dento de culturas que despertem 

tais processos. 

Para Oliveira, existem dois conceitos fundamentais para entendermos a relação entre 

desenvolvimento e aprendizagem. Zona de desenvolvimento real, que é a capacidade de 

realizar tarefas de forma independentes, aquilo que já foi aprendido. A zona de 

desenvolvimento potencial (ZDP) é a capacidade de realizar tarefas com a ajuda de pares, o 

que explicita a importância da relação interpessoal no desenvolvimento humano. Nesse 

sentido, o trabalho pedagógico tem que ocorrer na ZDP dos alunos, a intervenção do outro é 

fundamental no desenvolvimento, mas não de forma autoritária, e sim, pois o educando 

reelabora os significados transmitidos pelo grupo cultural e isso define o percurso de 

desenvolvimento da pessoa humana. 

A imitação é um mecanismo de aprendizagem que só é possível dentro da ZDP, sendo 

a reconstrução individual do que os outros fazem. Se utilizar dela e privilegiar a ―interação‖ 

entre as crianças é extremamente produtivo para o processo pedagógico. A heterogeneidade 

dos indivíduos quanto ao que há é conhecimento adquirido que possibilita o desenvolvimento 

de todos os envolvidos. 

As próprias pesquisas de Vygotsky e seus colaboradores se usavam da intervenção 

para compreender os processos de desenvolvimento. O pesquisador se coloca como elemento 

participante da situação estudada, não pretendendo ter uma posição de observador neutro. O 

enfoque nos resultados, como faz a educação tradicional captura somente o que já está 



consolidado o que não contribui para o amadurecimento dos membros inexperientes de uma 

cultura. 

A vida social, entretanto, é um processo dinâmico, funcionando como um ―palco de 

negociações‖ onde seus membros recriam e reinterpretam conceitos. O sujeito é ativo na 

―interação‖  com  o  mundo  cultural  e  com  o  subjetivo,  por  isso  é  importante  saber  tanto  a 

história do sujeito (ontogênese) quanto a da espécie (filogênese). Como o fundamento do 

funcionamento psicológico é social e, portanto, histórico, serão nas trocas sociais entre 

indivíduos, por meio de seus sistemas simbólicos, como a linguagem, que a origem das 

funções psicológicas superiores aparecerão. Essa ideia fica especialmente evidente nesta 

afirmativa de Oliveira feita em outro livro de 1992: 

 
... a cultura não é pensada por Vygotsky como um sistema estático ao qual o 

indivíduo  se  submete,  mas  como  uma  espécie  de  ―palco  de  negociações‖  em  que 

seus membros estão em constante processo de recriação e reinterpretação de 

informações, conceitos e significados. Ao tomar posse do material cultural, o 

indivíduo o torna seu, passando a utilizá-lo com instrumento pessoal de pensamento 

e ação no mundo. Neste sentido, o processo de internalização, que corresponde, 

como vimos, à própria formação da consciência, é também um processo de 

constituição da subjetividade a partir de situações de intersubjetividade. Oliveira, 

1992, pág. 80 

 

 

 
A linguagem, como um sistema simbólico básico de todos os grupos humanos, tem 

lugar central na obra de Vygotsky. Ela tem a função de intercâmbio social e de pensamento 

generalizante, em outras palavras, para a comunicação entre indivíduos e para o ordenamento 

do real, por agrupar objetos em classes. Contudo, o pensamento e a linguagem têm origens 

distintas, a comunicação sem um sistema de signos e a inteligência prática podem ser 

observadas em animais. O momento do pensamento verbal e da linguagem dentro de um 

sistema de signos é o salto do ser humano de um ser biológico para um ser sócio-histórico. A 

partir do encontro do pensamento com a linguagem se cria uma nova forma de funcionamento 

psicológico,  mediado  pelo  sistema  simbólico  da  linguagem,  e  é  ―a  interação  com  membros 

mais maduros da cultura, que já dispõem de uma linguagem estruturada, é que vai provocar o 

salto qualitativo para o pensamento verbal‖ (Oliveira, 2010). 

O significado une pensamento e linguagem e caracteriza o pensamento verbal, que 

serve para comunicação e para generalização de conceitos. Como a linguagem faz parte do 



mundo social ela sofre alterações ao longo da história, igualmente, com a aquisição da 

linguagem  tanto  ela  quanto  o  desenvolvimento  mudam.  A  ―interação‖  com  os  pares  dá 

significado às palavras e esse vai se ajustando ao longo do desenvolvimento. Isso é evidente 

quando se inicia a aprendizagem escolar, já que a intervenção do educador procura estruturar 

a formação de conceitos, mediando pelo conhecimento acumulado da humanidade. O que leva 

a distinção entre sentido e significado. O último seria o núcleo estável da compreensão da 

palavra a partir das relações objetivas já estabelecidas e o primeiro seria o significado da 

palavra para cada indivíduo, composto pelas vivências afetivas do individuo e pelo contexto 

do uso da palavra. 

O processo que une pensamento e linguagem é a internalização, que inicia como 

atividade social e passa para individual. A primeira função da fala é de se comunicar através 

da linguagem disponível no seu meio, chamando atenção dos outros para conseguir se 

alimentar, e resolver suas necessidades básicas; depois, a fala se torna egocêntrica, é utilizada 

para si, independente da presença de um interlocutor, com a função de planejamento da 

atividade, o que denota a transformação da linguagem em instrumento para o pensamento. É 

importante notar que esse ponto é o que melhor explicita a diferença entre Vygotsky e Piaget, 

para o último, a função da fala egocêntrica é oposta, sendo uma transição entre estados 

mentais individuais não verbais para o discurso socializado e o pensamento lógico. 

A evolução da escrita, que se inicia desde antes da entrada na escola, começa com a 

percepção de que ela é um sistema de signos que não tem significado em si. De uma função 

não instrumentalizada, ou seja, sem nenhuma relação com os conteúdos a serem representados. 

Avançando um pouco, os sinais continuam sem ter relação com o conteúdo, porém, 

possibilitam um tipo de mapeamento do que deve ser lembrado, começando a distinguir forma, 

tamanho e quantidade através da representação gráfica. Isso leva a descoberta da escrita 

enquanto instrumento e essa passa a ser representado por desenhos e por letras que ainda não 

foram significadas apropriadamente. 

Como os signos representam uma realidade, eles servem como auxiliares para a 

memória e para a transmissão de ideias. Com o surgimento da memoria voluntária temos a 

possibilidade de controlar o próprio comportamento com a utilização de signos. A percepção 

vai se tornando mediada através das categorias culturais que define o que está sendo 

observado, de forma similar, a atenção vai se tornando gradualmente voluntária. 

Após explicitar alguns pontos do livro de Oliveira, podemos notar algumas diferenças 

cruciais entre ela e Rego, esta próxima secção irá focar nesse ponto, mas sem deixar de 



apresentar  o  que  de  complementar  existe  no  livro  ―Vygotsky  uma  perspectiva  histórico- 

cultural da educação‖. 

 
5.2 Rego 

 
Já iniciando as diferenças, Rego afirma que o sociointeracionismo de Vygotsky tem 

três ideias fundamentais que são diferentes das questões fundamentais que Oliveira levanta. 

Respectivamente, compreender a relação entre humanos e seu ambiente físico e social, 

identificar como o trabalho se tornou meio fundamental da relação do homem com a natureza, 

assim como as consequências psicológicas dessa atividade e analisar a natureza das relações 

entre instrumento e linguagem; em contrapartida, temos as funções psicológicas possuem 

suporte biológico já que são produtos da atividade cerebral, o funcionamento psicológico se 

fundamenta nas relações entre individuo e o mundo externo, as quais se desenvolvem num 

processo histórico e a relação homem/mundo é uma relação mediada por sistemas simbólicos. 

Dentro da psicologia genética5, Vygotsky foca no estudo da formação e evolução dos 

processos psíquicos superiores e para isso se utiliza de algumas teses. A primeira delas é a 

―interação  dialética‖  entre  indivíduo  e  meio  sociocultural,  ou  seja,  o  homem  modifica  o 

ambiente com o seu comportamento e essa mudança vai modifica-lo depois. A segunda 

postula a origem social das funções psicológicas, se apoiando na ideia de ―interação dialética‖, 

nesse sentido, a cultura é parte da natureza humana, já que sua característica psicológica se 

realiza na internalização dos modos historicamente determinados e culturalmente 

determinados, assim, Rego afirma que: 

 
É necessário ressaltar que, na abordagem vygotskiana, o que ocorre não é uma 

somatória entre fatores inatos e adquiridos e sim uma interação dialética que se dá, 

desde o nascimento entre o ser humano e o meio social e cultural que se insere. 

Rego, 2011, pág. 92 

 

 

 
A terceira diz respeito à base biológica do funcionamento psicológico, a quarta afirma 

que a mediação está presente em toda atividade humana e a quinta diz que a análise 

psicológica deve ser capaz de conservar características básicas dos processos psicológicos. 

 
 

 

5 
A psicologia genética consiste no estudo da gênese do desenvolvimento e não, necessariamente, o 

estudo sobre os genes sob o olhar psicológico. 



Se interessando na origem das caraterísticas psicológicas humanas, Vygotsky se 

envolveu no estudo do comportamento dos animais buscando entender as diferenças e 

semelhanças. O que o levou a três traços que diferenciam animais e humanos, sendo estes a 

ligação que todo comportamento animal tem com seus motivos biológicos; o comportamento 

humano não é necessariamente determinado por estímulos imediatamente perceptíveis ou pela 

experiência passada, podemos abstrair, planejar e tomar decisões a partir disso sem termos 

vivido situação similar; por fim as fontes do comportamento animal são diferentes da do 

humano, a animal tem fontes limitadas a herança genética e a experiência individual, o 

humano, entretanto, tem a possibilidade de assimilar a experiência acumulada de toda 

humanidade. Para entendermos o humano precisamos descobrir a relação entre sua dimensão 

biológica e a cultural. 

Essa relação não é direta, mas sempre mediada por instrumentos e signos. Sendo o 

trabalho o mediador entre homem e natureza tanto quanto entre os homens consigo mesmos, 

já que a partir dele se transforma o meio e, no processo, a si mesmo. Com o auxílio dos signos 

o homem pode controlar voluntariamente sua atividade psicológica, como a memória e a 

atenção e, também, com o uso dos instrumentos, que podem ser deixados para a 

posterioridade assim como melhorados, se ampliando a capacidade de modificação. 

A internalização das práticas culturais é essencial para a constituição do humano, já 

que aquilo que é inato não é suficiente para tornar alguém capaz de ter processos psicológicos 

superiores, que são o que nos diferenciam enquanto humanos, somos socialmente constituídos. 

A maturação biológica é fator secundário, a maior questão é como o plano social se  

internaliza no indivíduo. O humano está a todo tempo tendo contato com outros, sendo esses 

mediadores da realidade, ou seja, que indicam, delimitam e significam o mundo. A autora 

(2011) afirma que ―ao internalizar as experiências fornecidas pela cultura a criança reconstrói 

individualmente os modos de ação realizados externamente e aprende a organizar os próprios 

processos mentais‖. Assim, somente após internalizado que é possível fazer essas ações 

sozinho. 

Sendo assim, é o aprendizado que possibilita o desenvolvimento. Ele é a garantia do 

desenvolvimento das características psicológicas humanas. Vygotsky identifica dois níveis de 

desenvolvimento, o real e o potencial. O primeiro se refere às capacidades já adquiridas pelo 

indivíduo e o segundo diz respeito às tarefas que são realizadas através do diálogo, da 

colaboração, da experiência compartilhada e esse é criado a partir da aprendizagem na medida 

em que a ajuda externa vai se internalizando. 



A brincadeira é uma importante fonte de promoção de desenvolvimento. Ao se a  

apoiar na imaginação, que extrapola nas restrições impostas pelo ambiente, ocorre uma 

diferenciação entre campos de significado e visão, não mais se depende do que se vê, o 

pensamento passa a ser regido pelas ideias. Existe a possibilidade de se resolver o impasse 

causado pela necessidade de ação por parte da criança e de sua impossibilidade de executar a 

mesma. O brinquedo serve como instrumento para conhecer o mundo físico e seus fenômenos, 

assim como para entender os diferentes modos do comportamento humano. Além disso, 

quando se atua em papeis se mantem a fidelidade do personagem, se esta se brincado de loja o 

porte será de vendedor/cliente, estabelecendo-se regras a serem seguidas, o que delimita 

conceitos e impulsiona o processo de desenvolvimento. 

Sobre os conceitos, que são definidos como um sistema de relações e generalizações 

contidos nas palavras dentro de um determinado processo histórico-cultural, podemos afirmar 

que são aprendidos a todo momento. Contudo, há uma distinção entre o que se aprende a 

partir da observação, da vivência concreta e cotidiana e o que é conhecimento sistematizado, 

normalmente aprendido na escola. O primeiro é chamado de conceito cotidiano e o segundo 

científico cujo nível de abstração é gradativamente mais abrangente. 

A formação de conceitos envolve várias funções psíquicas superiores e não perpassa 

por um mero treinamento mecânico, muito menos por uma transmissão do professor para o 

aluno. Contudo, ter um ambiente estimulante coopera com o esforço da pessoa. Portanto, a 

escola tem um papel fundamental na apresentação dos conceitos científicos, possibilitando 

que o individuo tenha acesso ao conhecimento construído e acumulado pela humanidade. 

A aquisição da escrita representa, também, o acesso a esses conhecimentos, assim 

como a elaboração de todo um sistema de representação simbólica da realidade. E, anterior a 

ela, a linguagem representa um marco no desenvolvimento humano. Ela surgiu pela 

necessidade de intercâmbio entre os homens no processo de trabalho e se constitui como um 

veículo de comunicação e apropriação do conhecimento historicamente acumulado pela 

humanidade. Assim, o conhecimento não precisa mais ser uma experiência pessoal, pois ele é 

pensamento mediado pela linguagem. Isso permite que o produto do trabalho exista antes na 

mente humana como imagens que coordenam sua realização. 

Com o surgimento da linguagem ocorrem três mudanças essenciais nos processos 

psíquicos, a primeira é lidar com objetos do mundo exterior mesmo na ausência dos mesmos, 

a segunda é a capacidade de abstrair e generalizar que a linguagem possibilita e a terceira é a 

comunicação entre os homens, que assegura a transmissão e a assimilação da histórica da 

humanidade. Sobre a segunda, ela diz respeito à capacidade da linguagem de não apenas 



designar elementos presentes na realidade, mas também construir conceitos e categorizar a 

realidade. Assim sendo, além de expressar o pensamento da criança, a linguagem também o 

organiza. 

Ao conquistar a linguagem, a criança interioriza os padrões de comportamento do seu 

grupo social. O que, apesar de ser um processo não linear, segue a seguinte trajetória: fala 

exterior, que surge com o contato com o plano social, ainda não como um instrumento do 

pensamento, mas um discurso socializado; fala egocêntrica é uma fase de transição, o discurso 

é dirigido a si e acompanha a ação atual, também servido para planejar as próximas ações; por 

último, a fala interior, que já foi plenamente internalizada, não mais sendo necessária a 

vocalização e adquirindo uma função planejadora. 

Assim, o indivíduo vai se constituindo a partir da constante interação com o meio, em 

suas dimensões interpessoais e culturais, tendo um sujeito que organiza sua interação com o 

mundo, podendo, até, renovar a cultura do qual faz parte. ―É, portanto, na relação dialética 

com o mundo que o sujeito se constitui e se liberta‖ (Rego, 2011 p. 94). Através de trocas 

recíprocas entre individuo e meio que se estabelecem durante toda a vida é que o 

desenvolvimento humano ocorre. Portanto, o sociointeracionismo não dissocia o biológico do 

social, já que é a interação dialética individuo/meio a característica definidora da constituição 

humana. 

Essa posição contrasta com a de inatistas e ambientalistas, ainda mais quando 

comparamos suas formas pedagógicas. Os inatistas acreditam que as capacidades básicas já se 

encontram no ser humano a partir do nascimento, mesmo que estado potencial à espera de 

amadurecimento. O ensino, portanto, deve esperar o amadurecimento da criança e o 

comportamento é tomado como próprio dela com poucas chances de ser modificado, destarte, 

as habilidades e os defeitos são de total da criança. Os ambientalistas caminham na direção 

oposta, pois é o ambiente quem compõe as características humanas. Dessa maneira, a criança 

é um molde que pode receber qualquer tipo de informação, sendo dever do professor corrigir 

e avaliar os alunos. Ainda sim, a escola tem pouco a fazer, pois as pressões do contexto social 

pesam muito mais na modelagem das crianças. 

Vygostky procurou elaborar um método que compreendesse a natureza do 

comportamento humano, analisando suas mudanças qualitativas e quantitativas no decorrer do 

processo histórico. Como podemos ler nessa passagem de Rego: 

 
Baseando-se no pressuposto de que não há essência humana a priori imutável, 

investiga a construção do sujeito na interação com o mundo, sua relação com os 



demais indivíduos, a gênese das estruturas de seu pensamento, a construção do 

conhecimento. Conseguindo, finalmente, explicitar como a cultura torna-se parte da 

natureza humana num processo histórico que, ao longo do desenvolvimento da 

espécie e do individuo, forma o funcionamento psicológico do homem. Rego, 2011 

pág. 100 

 

 

 
A fundação epistêmica para este método é o materialismo histórico dialético 

formulado por Karl Marx e Friedrich Engels. Essa perspectiva entende a matéria como 

principio dinâmico, ainda não constituído, que está em processo e evoluindo dialeticamente. 

A própria história humana começa pela existência de seres humanos concretos que lutam pela 

sobrevivência e, para tal, se organizam em torno do trabalho, estabelecendo relações entre si e 

com a natureza. É através dessa interação que são provocadas transformações recíprocas que 

se constitui o ser humano consciente, não sendo possível entende-lo sem compreender essa 

relação. 

Através do trabalho o homem produz seus meios de vida e, indiretamente, sua 

própria vida material. Esse processo diferencia o homem dos outros animais e o explica, pois 

é pela produção que se desvenda o caráter social e histórico do homem. Assim, para satisfazer 

suas necessidades, o homem transforma a natureza, produz conhecimento, constrói a 

sociedade e faz a história, se configurando como um ser em permanente construção. A autora 

continua a colocar em evidência as bases do materialismo com a seguinte passagem: 

 
Segundo o materialismo histórico dialético, o processo de vida social, política e 

econômica é condicionada pelo modo de produção de vida material. São as 

condições materiais que formam a base da sociedade, da sua construção, das suas 

instituições e regras, das suas ideias e valores. Nessa perspectiva, a realidade  

(natural e social) evolui por contradição e se constitui num processo histórico. São 

os conflitos internos desta realidade que provocam as mudanças que ocorrem de 

forma dialética. Esse processo é resultante das intervenções das práticas humanas. Já 

que a formação e transformação da sociedade humana ocorre de modo dinâmico, 

contraditório e através de conflitos, precisa ser compreendida como um processo em 

constante mudança e desenvolvimento. Rego, 2011 pág. 97 

 
Portanto, podemos ver como o trabalho de Vygotsky dá continuidade ao estudo do 

materialismo histórico dialético, tanto pela concepção das bases biológicas, como pelas 

interações entre homem/natureza, pelo desenvolvimento das funções psíquicas superiores e no 



próprio conceito de mediação. Isso mudou a interpretação do campo cientifico anterior a ele, 

contextualizando e estudando dialeticamente as leis biológicas e as leis sociais do ser humano. 

Rego continua o livro demonstrando implicações que a teoria de Vigotski pode trazer 

a educação, apresentando propostas de mudança, o que a diferencia de Oliveira, e alertando 

do perigo em estudar o autor de forma leviana dizendo: 

 
...no paralelo ao esforço de compreensão da complexidade do ato pedagógico, 

parece que incorremos no risco de tratar esses conhecimentos de forma dogmática, 

equivocada, apressada e superficial, usando-os como panaceia de todos os males, ou 

como modismo que em breve será substituído. Rego, 2011 pág. 124 

 

 
 

Outro ponto de divergência importante entre as duas autoras é a explicitação da 

importância teórica que o materialismo histórico dialético proposto por Marx e Engels tem 

para a teoria vigotskiana. A ausência desse elemento nos textos de Oliveira é um dos 

principais pontos de crítica à sua obra, como veremos no capítulo seguinte. 



6. CRÍTICAS ÀS APROPRIAÇÕES 
 

Nesta secção, são apresentados os meus pontos de crítica à concepção sobre a teoria 

vigotskiana apresentada pelas autoras do capítulo anterior usando como base os textos de 

estudiosos que já apresentaram suas críticas sobre esse assunto e do próprio Vigtoski. 

Também são explicitadas as críticas desses mesmos autores sobre esse processo de 

mistificação. 

O primeiro ponto, que também é o mais recorrente, com razão, é a ausência do 

marxismo na tradução e nas leituras, especialmente a de Oliveira, na teoria de Vigotski. Muito 

disso se deve a própria chegada das obras do autor no Brasil, com os problemas de tradução já 

apresentados. Assim, como Silva (2003) aponta, as primeiras obras publicadas no Brasil são 

justamente as que mais fundamentam o entendimento dos conceitos vigotskianos para os 

estudiosos brasileiros. Consequentemente, pode se perceber ausências fundamentais no 

pensamento vigotskiano apresentado por tais estudiosos, o que inclui as autoras apresentadas 

no  capítulo  anterior,  pois  eles  foram  ―deixando  de  lado  estudos  como  os  da  consciência,  a 

relação entre sentido/significado e as emoções, restringindo, muitas vezes, a concepção de 

homem adotada por Vigotski ao aspecto da interação‖ (Ibidem, p. 157). Mesmo Rego, que 

demonstra, explicitamente, a influência do pensamento marxista nas obras de Vigotski, tem, 

em suas explicações sobre os conceitos do mesmo, um distanciamento do materialismo 

dialético. 

Carmo e Jimenez (2013) sentem falta da centralidade da categoria trabalho nos estudos 

dos autointitulados vigotskianos, que é o caso de Rego e Marta Kohl de Oliveira, visto que, 

nelas, outras categorias estudadas por Vigotksi se tornam centrais, o que desvirtua o núcleo 

fundante da psicologia histórico cultural. Ainda no texto de 2013, as autoras afirmam a 

necessidade do resgate ontológico do marxismo, a partir da leitura de Lukács, que tem o 

homem como ser social, ou seja, o humano é fundado no trabalho, pelo qual transforma o 

meio natural, cria o novo e se cria como um ser radicalmente novo. 

Essa ausência das noções ontológicas do marxismo, no caso específico da Rego, 

aparenta provir de uma compreensão parcial sobre o materialismo histórico e dialético, que 

será demonstrada ao longo do capítulo e é notável em sua conceituação de interação dialética: 

 
Ao admitir a interação do indivíduo com o meio como característica definidora da 

constituição humana, Vygotsky refuta as teses antagônicas e radicais que 

dicotomizavam o inato e o adquirido [...] é necessário ressaltar que, na abordagem 

vygotskiana, o que ocorre não é uma somatória entre fatores inatos e adquiridos e 



sim uma interação dialética que se dá, desde o nascimento, entre o ser humano e o 

meio social e cultural que se insere. REGO, 2011, pág. 93 

 
Essa concepção de ―interação dialética‖ pouco se difere com a seguinte conceituação 

de interação apresentada por Oliveira: 

 
A interação face a face entre indivíduos particulares desempenha um papel 

fundamental na construção do ser humano: é por meio da relação interpessoal 

concreta com outros homens que o indivíduo vai chegar a interiorizar as formas 

culturamente estabelecidas de funcionamento psicológico. Portanto, a interação 

social, seja diretamente com outros membros da cultura, seja por meio dos diversos 

elementos do ambiente culturalmente estruturado, fornece a matéria-prima para o 

desenvolvimento psicológico do indivíduo. Oliveira, 2010, pág. 39 

 
Apesar de Rego mencionar a ação transformadora do humano sobre a natureza numa 

outra passagem, ela não chega a aplicar essa noção quando caracteriza a obra de Vigotski 

como sociointeracionista ou quando traduz os significados dos conceitos desse autor e suas 

aplicações no ambiente pedagógico. Tanto ela quanto Marta Kohl estão distantes da 

concepção de dialética indivíduo/sociedade para a teoria vigotskiana. Existe um processo 

histórico de humanização dado pela principal atividade humana, o trabalho, como Leontiev 

expõe: 

 
Pela sua atividade, os homens não fazem senão adaptar-se à natureza. Eles 

modificam-na em função do desenvolvimento de suas necessidades. Criam os 

objetos que devem satisfazer as suas necessidades e igualmente os meios de 

produção desses objetos, dos instrumentos às máquinas mais complexas. Constroem 

habitações, produzem as suas roupas e outros bens materiais. Os progressos 

realizados na produção de bens materiais são acompanhados pelo desenvolvimento 

da cultura dos homens; o seu conhecimento do mundo circundante e deles mesmos 

enriquece-se, desenvolvem-se a ciência e a arte. Ao mesmo tempo, no decurso da 

atividade dos homens, as suas aptidões, os seus conhecimentos e o seu saber-fazer 

cristalizam-se de certa maneira nos seus produtos (materiais, intelectuais, ideais). 

[...] Cada geração começa, portanto, a sua vida num mundo de objetos e de 

fenômenos criado pelas gerações precedentes. Ela apropria-se das riquezas deste 

mundo participando no trabalho, na produção e nas diversas formas de atividade 

social e desenvolvendo assim as aptidões especificamente humanas que se 

cristalizaram, encarnaram nesse mundo. Com efeito, mesmo a aptidão para usar a 

linguagem articulada só se forma, em cada geração, pela aprendizagem da língua. O 



mesmo se passa com o desenvolvimento do pensamento ou da aquisição do saber. 

Está fora de questão que a experiência individual de um homem, por mais rica que 

seja, baste para produzir a formação de um pensamento lógico ou matemático 

abstrato e sistemas conceituais correspondentes. Seria preciso não uma vida, mas 

mil. De fato, o mesmo pensamento e o saber de uma geração formam-se a partir da 

apropriação dos resultados da atividade cognitiva das gerações precedentes. 

Leontiev, 1978, pág. 3 

 
Essa distinção, que esquece que a dialética se constitui na ação mútua e simultânea de 

transformação trabalhada pelas autoras não é trivial. Ela se afasta da construção de uma 

psicologia geral que Vigotski propunha, abandonando o método de construção da mesma. 

Reforçando a centralidade da dialética enquanto método de estudo da psique humana temos a 

seguinte passagem de Vigotski: 

 
Isto que dizer que a dialética da psicologia (assim é como podemos, 

momentaneamente, denominar a psicologia geral, indo contra a definição de 

Binsvanger de «crítica da psicologia») é a ciência das formas mais gerais do se 

tornar, como é notório no comportamento e nos processos de conhecimento, ou seja, 

igual à dialética da ciência natural que é, ao mesmo tempo, a dialética da natureza, a 

dialética da psicologia é, por sua vez, a dialética do homem como objeto da 

psicologia. Vygotsky, 1991, pág. 170 

 
Mesmo considerando o campo pedagógico existe a possibilidade, quiçá a necessidade, 

de estuda-lo por esse método, como é feito pela pedagogia histórico-crítica. Ao simplesmente 

pegar algum conceito de uma ciência e aplica-lo a tua própria sem a merecida análise feita a 

partir das próprias concepções e achados, a pedagogia só repete o que a psicologia fez em 

seus primórdios e que contribuiu para o agravamento da crise. 

Como uma bola de neve, a problemática já apresentada acarreta em outro ponto crucial, 

a concepção de ser humano e de sociedade presente na obra de ambas às autoras. De acordo 

com Pino (2000B apud Silva, 2003, p. 41) ―Vigotski não só rompe com o dualismo existente 

na psicologia ao adotar o materialismo histórico dialético como guia teórico-metodológico, 

mas supera o dualismo, admitindo a existência e a permanência de funções biológicas, que 

adquirem nova maneira de existir e de se manifestar na história do homem‖. 

A psicologia dialética, pela visão de Vigotski (1991), parte da unidade dos processos 

psíquicos e fisiológicos, não algo fora da natureza ou um estado dentro de outro, mas sim, 

como parte da própria natureza e surge, tal qual o resto da natureza, pelo processo de 



desenvolvimento. Esse entendimento de unidade entre corpo e ―mente‖, humano e natureza, é 

de extrema importância, pois ele baliza toda compreensão da psicologia histórico cultural 

sobre o humano e dela deriva toda construção teórica subsequente. Contudo as autoras 

apresentam uma concepção dualista de Vigotski como pode ser explicitado nas seguintes 

passagens: 

 A compreensão de desenvolvimento apresentada por Oliveira; 

 

O processo de desenvolvimento do ser humano, marcado por sua inserção em 

determinado  grupo  cultural,  dá-se  ―de  fora  para  dentro‖.  Isso  é,  primeiramente  o 

indivíduo realiza ações externas, que serão interpretadas pelas pessoas a seu redor, 

de acordo com os significados culturalmente estabelecidos. A partir dessa 

interpretação é que será possível para o indivíduo atribuir significados a suas 

próprias ações e desenvolver processos psicológicos internos que podem ser 

interpretados por ele próprio a partir dos mecanismos estabelecidos pelo grupo 

cultural e compreendidos por meio dos códigos compartilhados pelos membros 

desse grupo. Oliveira, 2010, pág. 40 

 
 A concepção do papel da cultura apresentado por Rego; 

―O pressuposto da mediação é fundamental na perspectiva sócio-histórica justamente 

porque é através dos instrumentos e signos que os processos de funcionamento 

psicológico são fornecidos pela cultura.‖ (Rego, 2011, p. 43) 

 
 Na   contribuição   do   ―marxismo‖   nas   obras   de   Vigotski   apresentada   por 

Oliveira; 

 
Sua fundamentação nos postulados marxistas é evidente: toma a dimensão social da 

consciência como essencial, sendo a dimensão individual derivada e secundária. O 

processo de internalização, isto é, de construção de um plano intrapsicológico a 

partir de material interpsicológico, de relações sociais, é o processo mesmo de 

formação da consciência. Oliveira, 1992, pág. 78 

 
 Na constituição social do sujeito humano de Rego; 

 

Na perspectiva vygotskiana, a internalização das práticas culturais, que constituem o 

desenvolvimento humano, assume papel de destaque. [...] uma das principais 

preocupações era a de analisar a dinâmica do movimento de passagem de ações 

realizadas no plano social (isto é, entre pessoas, interpsicológico) para ações 



internalizadas ou intramentais (no interior do indivíduo, portanto, intrapsicológico). 

Rego, 2011, pág. 56 

 

A separação de indivíduo e sociedade da forma como foi feita e que está presente nas 

citações acima comina num determinismo do social que é absolutamente contrário a noção de 

dialética apresentada. A cultura não define de forma mecanicista o ser humano, até por que a 

própria passa por processos de transformação ao logo da história, ela delimita as 

possibilidades de desenvolvimento a partir de todas as práticas historicamente acumuladas 

pela humanidade. Assim, quando o sujeito vai se apropriando dessas práticas, ele interfere nas 

mesmas por abrir novas possibilidades de existência na história da humanidade. 

Voltando as autoras, Rego deixa obscuro o que está sendo por ela chamado de 

natureza  humana,  pois  ela  diz  em  alguns  pedaços  do  livro  que  a  ―constituição  do  homem 

como ser histórico traz implícita a concepção de que não há uma essência humana dada e 

imutável‖ (Rego, 2011, p.98) e em outros chega a afirmar que a cultura é a natureza humana, 

como demonstrada nessa passagem sobre as principais ideias de Vigotski. 

 
As funções psicológicas especificamente humanas se originam nas relações do 

indivíduo e seu contexto cultural e social. Isto é, o desenvolvimento mental humano 

não é dado a priori, não é imutável e universal, não é passivo, nem tampouco 

independente do desenvolvimento histórico e das formas sócias da vida humana. A 

cultura é, portanto, parte constitutiva da natureza humana, já que sua característica 

psicológica se dá através da internalização dos modos historicamente determinados e 

culturalmente organizados de operar com informações. Rego 2011, pág. 41-42 

 
A única forma de fazer sentido entre as duas afirmativas é pela ideia de relativismo 

cultural, que é uma das denúncias feitas por Duarte (2001) que aponta isso como uma das 

formas de apropriação neoliberal e pós-moderna que desvia a teoria vigotskiana de uma 

concepção materialista que luta pela superação do capitalismo. 

Tal    relativismo    coloca    ―a    maturação    biológica    como    fator    secundário    no 

desenvolvimento das formas complexas do comportamento humano‖ (Rego, 2011, p. 57) já que 

o inato não faz o humano (Ibidem, p. 57), ele se faz ―através de um processo de interação do 

homem e seu meio físico e social, que possibilita a apropriação da cultura elaborada pelas 

gerações precedentes‖ (Ibidem, p.48). De fato, não é de se esperar que o inato seja suficiente 

para constituir o humano, a problemática levantada é que ela considera o fator biológico como 

secundário, ignorando a importância dada por Vigotski à estrutura biológica no processo de 



humanização do indivíduo a partir do desenvolvimento histórico das funções psicológicas 

superiores (Silva, 2003). E mesmo que aceitemos isso como verdade, ainda teríamos uma 

explicação insuficiente para o entendimento do ser humano, como aponta Tuleski (2000) 

―Apenas  a  convivência  em  sociedade,  a  inserção  em  ambientes  informativos  informais 

espontâneos não garantiria, portanto o desenvolvimento necessário para a integração futura 

nas atividades sociais produtivas‖. 

Ainda sim, não se pensa no orgânico como parte essencial da vida psíquica, ele passa a 

ter o papel de apêndice, algo a ser superado, tal qual Oliveira (1992) apresenta os processos 

psicológicos superiores seriam processos voluntários, o que resultaria, ao longo do 

desenvolvimento psíquico, e com a gradativa aquisição desses processos, um maior grau de 

autonomia em relação ao controle hereditário. 

Não é uma questão de passar do controle biológico para o controle social, ou por um 

controle mútuo entre indivíduo e outros aspectos sociais. O humano continua sobre as 

mesmas leis biológicas durante toda a sua vida, mas ele se constrói como humano e se utiliza 

dos instrumentos da humanidade para ter domínio da própria vida, apesar desse domínio ser 

usurpado na produção de mais valia. Silva demonstra, cirurgicamente, a relação entre o 

biológico e o psicológico nessa passagem: 

 
O próprio desenvolvimento biológico e psicológico do homem foi (e é) 

historicamente determinado por essas necessidades vitais e para sua satisfação. O 

desenvolvimento do movimento de pinça, dos sentidos humanos até a utilização de 

instrumentos ―...não é apenas algo que o homem utiliza em sua ação, mas algo que 

passa a ter uma função diversa da função natural, uma função cuja significação é 

dada pela atividade social‖ (Duarte, 1999, p. 33).  E ―o desenvolvimento psicológico 

dos homens é parte do desenvolvimento histórico geral de nossa espécie e assim 

deve ser entendido‖ (Vygotsky, 1991A, p. 69). Silva, 2003, pág. 10 

 
É necessário reconhecer a ineliminável relação entre natureza e sociedade como 

princípio ontológico fundamental na leitura materialista dialética de Vigotksi, de igual 

importância, é o reconhecimento do salto qualitativo que a evolução da vida na Terra teve ao 

passar da história da natureza orgânica para a história social, não ocorrendo, contudo, uma 

ruptura total, mas sim, o início de uma esfera ontológica qualitativamente nova enquanto 

realidade sócio-histórica. (Duarte, 2001, p. 150). Existe uma continuidade histórica entre ser 

humano e natureza que é base constituinte tanto do humano quanto do natural. 



Outro ponto que merece ser discutido à parte é a ideia de internalização já foi definida 

no início desse capítulo a partir da visão das autoras que são signatárias da ideia de 

sociointeracionismo.     Sobre  esse  debate,  Newton  Duarte  em  seu  artigo  ―A  Pedagogia 

Histórico-Crítica e a Formação da Individualidade para si‖ (2013) apresenta aspectos 

contrários ao uso do conceito internalização. No lugar de internalizar, que representa um 

dualismo entre indivíduo e sociedade, ele demonstra como, a partir dos conceitos de 

apropriação e de objetivação temos uma concepção dialética de desenvolvimento humano e, 

portanto, mais coerente com o marxismo e com a psicologia histórico-cultural. Apresentando 

de forma resumida, na formação do indivíduo humano, é necessário se apropriar da riqueza 

material e espiritual produzida pela humanidade, essa apropriação da materialidade 

socialmente produzida é a base para construção da individualidade. O processo inverso e 

indissociável disso é a objetivação, onde o movimento é de transferência da atividade dos 

sujeitos para os objetos lhes dando propriedades. Assim se constroem tanto os instrumentos 

quanto os signos e essa construção, além de uma exteriorização no objeto da atividade interior, 

é também um processo de acúmulo de experiências de toda a humanidade. Portanto, os 

produtos do trabalho humano, sejam eles matérias ou não, carregam atividade em estado 

latente. E a apropriação retorna com a transformação dessa atividade em potência no objeto  

em atividade efetiva do sujeito. 

Toda essa explicação de Duarte sobre a dialética apropriação/objetivação é 

perceptivelmente distinta da concepção sociointeracionista de internalização. Falar de 

internalização e que indivíduo e sociedade se influência mutuamente por meio da ação de um 

sobre o outro é absurdamente distante de apontar o processo de apropriação/objetivação 

enquanto constituinte da individualidade do sujeito e motor do desenvolvimento social. Como 

o próprio Duarte (2001) coloca ―A verdade é que, sendo o modelo interacionista um modelo 

biologizante, naturalizante, não permite uma abordagem realmente historicizadora do ser 

humano, isto é, não permite uma abordagem que leve à compreensão do homem como ser 

histórico e social‖. 

Sem a compreensão histórica, a interação entre meio interno e meio externo alude a 

uma separação cartesiana entre mundo mental e mundo material. O que aparece também no 

discurso de Oliveira (1992, p. 27) na passagem ―Se por um lado a ideia de mediação remete a 

processos de representação mental, por outro lado refere-se ao fato de que os sistemas 

simbólicos que se interpõem entre sujeito e objeto de conhecimento têm origem social‖ e nesta 

que contrasta bastante com o que Duarte afirma em parágrafos anteriores: 



Quando trabalhamos com os processos superiores que caracterizam o funcionamento 

psicológico tipicamente humano, as representações mentais da realidade exterior 

são, na verdade, os principais mediadores a serem considerados na relação do 

homem com o mundo. [...] Ao longo da história da espécie humana – em que o 

surgimento do trabalho propicia o desenvolvimento da atividade coletiva, das 

relações sociais e do uso de instrumentos – as representações da realidade têm se 

articulado em sistemas simbólicos. Isto é, os signos não se mantêm como marcas 

externas isoladas, referentes a objetos avulsos, nem como símbolos usados por 

indivíduos particulares. Passam a ser signos compartilhados pelo conjunto dos 

membros do grupo social, permitindo a comunicação entre os indivíduos e o 

aprimoramento da interação social. Oliveira 2010, pág. 37 (Grifo da autora) 

 
Essa  ideia  de  psicologia  é  alvo  de  críticas  feitas  pelo  próprio  Vigotski  no  texto  ―O 

significado histórico da crise na psicologia‖ pelo seu aspecto metafísico e tratamento anti- 

histórico nas respostas metodológicas do saber psicológico. Pensar a mediação, o uso de 

instrumentos pelo ser humano sob uma lógica dualista recai num antigo vício psicologizante 

de individualizar a questão a considerando como problemas internos. Carmo e Jimenez (2013) 

apontam a importância dos instrumentos na criação do ser social, como recuperada por 

Lukács, argumentando sobre o trabalho como momento fundante do humano e o uso dos 

instrumentos enquanto imprescindíveis à expansão da esfera de dominação do homem sobre a 

natureza. 

Continuando os comentários sobre a citação anterior, ela ilustra, também, um debate 

semiótico sobre a importância dos signos para Vigotski, onde os signos são parte de um 

campo social que se articula de forma independente e são usados na e para a atividade social. 

Sendo  que,  como  argumenta  Silva  (2003,  p.  157)  ―há  a  tendência  em  estudar  a  mediação 

semiótica, mas o que alguns autores desconsideram é que o signo surge a partir da atividade 

do indivíduo. Estudar o signo, sem a dimensão da atividade é descaracterizar a obra 

vigotskiana‖. Isso, novamente, surge da ausência da categoria trabalho enquanto central na 

teoria vigotskiana, tal qual aponta Duarte (2001, p. 15) ―A teoria sócio-histórico-cultural vê a 

mediação semiótica, os processos simbólicos e os processos cognitivos como secundários 

porque eles derivam das interações que indivíduos estabelecem na concreta atividade prática 

socialmente organizada‖. Sobre a forma como essa apropriação ocorre, temos novamente 

Duarte a explicitando: 

 
... a questão da mediação dos signos e a da mediação da cultura na formação do 

indivíduo são traduzidas, por intérpretes de Vigotski, em defesa de uma espécie de 



teoria semiótica que tudo relativizaria no processo de conhecimento, transformando 

tudo na construção de discursos e na negociação de significados produzidos com 

base em culturas de grupos específicos. Ibidem, pág. 43 

 
Ainda no tópico sobre a vida social e concernente ao debate da interpretação semiótica 

feito,  ela  é  interpretada  por  ambas  as  autoras  não  como  ―um  sistema  estático  ao  qual  o 

indivíduo  se  submete,  mas  como  uma  espécie  de  ―palco  de  negociações‖  em  que  seus 

membros estão em constante processo de recriação e reinterpretação de informações conceitos 

e significados‖ (Oliveira, 1992 p. 80). Nessa perspectiva, a função da vida social é produzir 

indivíduos humanos. Já que o inato não faz o humano, e nem, tampouco, é uma questão de 

fatores  ambientais  agindo  sobre  o  indivíduo  e  o  controlam,  ―mas  sim  através  de  trocas 

recíprocas que se estabelecem durante toda a vida, entre indivíduo e meio, cada aspecto 

influindo sobre o outro‖ (Rego, 2011, p. 95). O uso da palavra troca, e negociações como 

síntese do entendimento dessas autoras é no mínimo curioso. Duarte (2001) aponta, sobre a 

utilização de Cobb da ―metáfora‖ de ―negociação de significados‖, a alusão ao mercado (lugar 

onde se trocam mercadorias) e o como isso revela um subjetivismo por meio do qual o 

conhecimento deixa de ser entendido como realidade objetiva que deve ser transmitido e 

passa a resultar da construção subjetiva de significados. É como se uma troca entre pares  

fosse suficiente para apreender o mundo material de forma correta. 

Nesse ponto do presente trabalho é evidente que a aproximação de Vigotski com 

Piaget é insustentável. Eles partem de bases epistemológicas irrestritamente distintas e 

qualquer conciliação leviana somente distorce tanto um quanto outro. E Duarte (2001) aponta 

a semelhança encontrada entre os artigos de Becker, um piagetiano, e Rego, sobre as 

concepções de professores acerca do processo educativo, tanto nos achados, quanto nas 

conclusões chegadas por ambos, assim fica o questionamento, se as conclusões são as  

mesmas qual a diferença em fazê-los em nome de Piaget ou Vigotski? 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Procuramos explicitar a importância de se pensar o fazer científico e de não separa-lo 

da prática, nem da análise histórica ao pensar como os processos de apropriação mistificaram 

a teoria histórico cultural de Vigotski. Considerando que a psicologia como um todo ainda 

não se organizou enquanto psicologia geral e que as disputas no campo científico 

permanecem, é extremamente necessário refletir sobre como e a que cada escola tem servido. 

Ainda sem encontrar seu conceito de valor, a psicologia se construindo e sendo construída de 

acordo com os interesses da burguesia e mesmo os movimentos e as teorias que combatem a 

ideologia hegemônica sofrem adaptações, hoje, provindas do neoliberalismo, que as rouba de 

seu caráter emancipatório. 

Como podemos observar, desde a deturpação feita tanto pelo stalinismo, quanto pelas 

traduções tendenciosas, Vigotski tem aparecido como um nome recorrente no cenário 

intelectual brasileiro. As diversas formas que surgiram de se interpretar suas teorias abriram 

campos científicos distintos, a escola de Vigotski se dividiu entre os construtivistas e os 

materialistas, o que dificultou a compreensão e o estudo dessa teoria. 

Por sua entrada ter sido majoritariamente pelo campo educacional, a leitura foi feita de 

Vigotski ocorreu a partir de aproximações equivocadas. Houve uma conjugação de elementos 

heterógenos sem considerar suas bases epistêmicas (Piaget/Vigotski). A piagetização da teoria 

vigotskiana a transformou em um modelo (sócio)interacionista e permitiu a aproximação da 

mesma às ideias pós-modernas de negociações de significados entre os indivíduos por meio 

do palco de negociações. 

Essa piagetização da um teor utilitarista e adaptacionista a teoria histórico cultural na 

medida em que se considera o social como o fator que imprime a personalidade do sujeito e se 

usa dele e das teorias de desenvolvimento para atender a uma demanda específica do sistema 

capitalista de qualificar mão-de-obra até o necessário. Aproximar Piaget de Vigotski é retirar 

o caráter potencialmente revolucionário de sua teoria, é uma tentativa de enquadrar o 

materialismo histórico e dialético no pensamento mecanicista que não fere e nem tem 

pretensões de ferir as estruturas de poder. 

Isso é evidenciado, pois, sem uma concepção de ser humano como ser social e não 

como animal socializado, sem uma compreensão global do materialismo dialético, as 

conclusões chegadas pelos leitores de Vigotski passaram por apropriações que serão 



alicerçadas pelas concepções do mundo presentes no ambiente cultural, que, no nosso caso, 

diz respeito ao pós-estruturalismo. 

Tal qual Duarte apontou (2001), a aproximação da teoria vigotskiana ao pós- 

modernismo e, consequentemente, ao neoliberalismo, descaracteriza essa psicologia que, além 

do paralelo com Piaget, também é tratada como um tipo de relativismo cultural voltado para 

as relações linguísticas intersubjetivas. 

O uso apressado da teoria de Vigotski na educação envolveu o recorte de seu 

pensamento sem análise crítica do mesmo, o adaptando para cada realidade, o que possibilita 

a criação de disciplinas diferentes com o risco de se tornarem ciências diferentes, que é 

exatamente a crítica que o mesmo faz a ciência psicológica de sua época. O esvaziamento 

epistemológico provido pelo stalinismo em parceria com o capitalismo conseguiu tornar a 

teoria vigotskiana aquilo que ele criticava e não praticava, um recorte, o uso acrítico de 

conceitos e a ausência de um método. Assim, resgatar o debate de cientificidade da psicologia 

nos ajuda a estruturar o campo e a encontrar uma metodologia que unifique, ou rompa, de vez, 

as escolas psicológicas. 

É estritamente necessário se ter uma leitura materialista do trabalho de Vigotksi, pois 

ela possibilita uma compreensão completa de sua teoria. Igualmente, não é interessante pegar 

recortes do seu pensamento, retirando o que julga importante de acordo com sua especialidade, 

como fazem alguns pesquisadores, o tirando de seu contexto histórico para o usar como uma 

receita para resolução de problemas no próprio campo (Tuleski, 2000). Sem essa leitura, a 

teoria sócio-histórica se torna mecanicista (Carmo e Jimenez, 2013), tal qual boa parte da 

psicologia russa do século 20. 

Assim, o texto da Crise nos traz apontamentos pertinentes até hoje, tanto no que 

concerne a cientificidade do campo psicológico, quando a transladação de conceitos entre 

psicologia e outras ciências, mostrando como é essencial estarmos fundamentados 

teoricamente a partir de uma metodologia que condiga com nossa prática. 

A psicologia, assim como a pedagogia, precisam estar com sua práticas voltadas para 

realizar ações transformadoras no mundo. Elas são áreas que trabalham com diretamente com 

a população pautam a melhoria das condições de vida da mesma. Só na atuação 

transformadora da realidade social, por meio da nossa prática, temos condições de construir 

uma psicologia verdadeiramente científica. 

Por fim, é preciso apontar, explicitamente, que a apresentação de um Vigotski 

mistificado, sócio-construtivista, distante do materialismo, tem objetivo evidente de manter 

tanto a psicologia quanto a população com a qual trabalhamos politicamente estagnados, 



reféns do neoliberalismo e a serviço do grande Capital. A psicologia soviética é a psicologia 

de um novo humano, de um ser humano socialista, portanto, em especial, a nossa psicologia 

que tem os autores soviéticos como base, precisa ser combativa, afim de garantir os direitos 

humanos, ao lado dos e das trabalhadoras, das e dos negros, LGBTs, índios, etc. Reaproximar 

Vigotski do materialismo histórico e dialético é uma das formas de garantir a função social 

emancipatória da psicologia. 
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