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RESUMO 

O presente estudo constitui um trabalho sobre o processo de constituição do sujeito nas 

perspectivas histórico-cultural de Vigotski e na psicologia psicogenética de Henri Wallon. 

Estas duas concepções são de base marxista e estão fundamentadas em uma mesma ontologia 

(a natureza histórico-social do sujeito) e pressupostos epistemológicos (o materialismo 

histórico-dialético). Consequentemente, nosso objetivo foi estabelecer um diálogo, no sentido 

bakhtiniano (aproximações, divergências e complementariedades), entre essas duas 

abordagens, considerando o papel do outro na constituição do eu. Tanto Vigotski quanto 

Wallon empreenderam críticas às concepções psicológicas biologizantes, mecanicistas e 

idealistas de suas épocas. Contudo, ressaltam a relevância dos fatores orgânicos, inclusive 

para compreendermos o percurso desenvolvimental da constituição histórica do sujeito. Os 

dois teóricos propuseram uma nova concepção acerca da relação entre o orgânico e o social na 

compreensão e estudo dos fenômenos psicológicos, isto é, de como se constitui a consciência 

humana. Vigotski e Wallon contribuíram significativamente no estudo do desenvolvimento 

humano, com ênfase para o desenvolvimento do pensamento e da linguagem, na área da 

educação, da psicologia e no estudo das emoções. Em Vigotski, localizamos uma concepção 

cientifica, histórico-cultural, sobre o estudo das emoções e o crescente interesse de 

pesquisadores para com o estudo dessa temática. Encontramos nesse autor, uma relevância em 

relação ao estudo da linguagem e, sobre o estudo das emoções, observamos um destaque em 

Wallon. Assim, mesmo reconhecendo que Vigotski (linguagem) e Wallon (emoções) 

divergem em relação à base da origem da consciência humana, os dois autores apresentam 

aproximações em relação à questão da busca pela origem, gênese, para se compreender o 

processo de constituição do sujeito. Logo, a noção da origem do processo é substancial para 

os dois teóricos. Desse modo, ambos dialogam sobre a compreensão do psiquismo humano à 

luz de sua origem e desenvolvimento. Embora Vigotski e Wallon tenham estudado diferentes 

conceitos centrais em suas teorias, sinalizamos que as duas perspectivas teóricas evidenciam o 

papel e a importância do contexto e das interações sociais como condições fundantes para 

compreendermos a construção e constituição do sujeito. 

 

Palavras-chave: constituição do sujeito; linguagem; emoções; alteridade; mediação. 
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ABSTRACT 

 

This study is a work about the process of constitution of Vygotsky’s subject in historical and 

cultural perspectives and Henri Wallon’s psychogenic psychology. These two concepts are 

Marxist basis and are based on the same ontology (the historical and social nature of the 

subject) and epistemological assumptions (historical and dialectical materialism). 

Consequently, our goal was to establish a dialogue, on Bakhtin sense (approaches, differences 

and complementarities) between these two approaches, considering the role of the other in the 

constitution of the self. Both Vygotsky as Wallon undertook criticism of psychological 

concepts biologizing, mechanistic and idealistic of their times. However, they highlighted the 

importance of organic factors, including understanding the developmental path of the 

historical constitution of the subject. Both theorists have proposed a new idea about the 

relationship between the organic and the social understanding and study of psychological 

phenomena, that is, as is the human consciousness. Vygotsky and Wallon significantly 

contributed to the study of human development, with emphasis on the development of 

thinking and language, in education, psychology and the study of emotions. In Vygotsky, we 

located a scientific conception, historical and cultural, on the study of emotions and the 

growing interest of researchers towards the study of this theme. We found in this author, a 

relevance to the study of language and on the study of emotions, we observe a featured in. So 

even recognizing that Vygotsky (language) and Wallon (emotions) disagree from the base of 

the origin of human consciousness, the two authors present approaches on the issue of the 

search for origin, genesis, to understand the process of constitution of the subject. Therefore, 

the notion of the process of origin is substantial for both theorists.  Thus, they dialogue on the 

understanding of the human psyche in the light of its origin and development. Although 

Vygotsky and Wallon have studied different central concepts in their theories, we signaled 

that the two theoretical perspectives highlight the role and importance of context and social 

interactions as founding conditions to understand the construction and constitution of the 

subject. 

 

Keywords: subject constitution; language; emotions; otherness; mediation. 
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Introdução 

O percurso profissional no campo educacional, como psicólogo escolar, com 

experiência de quinze anos atuando em instituições educacionais de educação básica 

desacorrentou questionamentos, necessidades e motivos que alavancaram a procura em 

desenvolver este estudo, fruto de esforço de sistematização no trabalho acadêmico. Sendo 

assim, uma primeira reflexão que gostaríamos de realizar diz respeito a um possível 

questionamento que os eventuais leitores desta dissertação podem empreender, sobre o 

propósito da escolha metodológica deste estudo, qual seja, uma pesquisa teórica qualitativa. 

Tal indagação pode ser suscitada, primeiramente, por ser pouco habitual, nos programas de 

pós-graduação, o uso da pesquisa teórica em relação as demais, e, em segundo lugar, por 

estarmos vivenciando nas instituições acadêmicas, precisamente na ciência psicológica, um 

período de valorização das pesquisas empíricas, do método quantitativo e dos procedimentos 

experimentais. Afinal de contas, estamos contemporaneamente na era da informação e da 

quantificação dos fenômenos psicológicos.  

Uma primeira reflexão a fazer sobre a escolha da questão desencadeante desta 

pesquisa, diz respeito a necessidade profissional suscitada, decorrente de anos de trabalho, ao 

utilizar o saber psicológico, em instituições educacionais. Em consequência, do decurso das 

orientações de mestrado empreendidas pela Prof. Dra. Rosângela Francischini surgiu a 

motivação que serviu como ação mobilizadora, melhor dizer, intento em desenvolver um 

estudo teórico sobre as perspectivas psicológicas Vigotskiana e Walloniana, propondo um 

diálogo conceitual entre as mesmas que possibilitasse contribuições significativas no campo 

da educação e da psicologia. Acrescenta-se a isso o fato de que ainda existem poucos 

trabalhos produzidos sobre esta temática, principalmente no Brasil. Assim, contribuir, quiçá, 
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com este estudo, na formação de estudantes universitários, professores, psicólogos e 

educadores. 

Uma segunda necessidade que desencadeou a motivação para este estudo decorre de 

minha atuação como professor de psicologia do ensino superior. Sublinhamos que em relação 

à formação em psicologia, ainda é escasso o ensino quando o assunto é o estudo das 

contribuições de Vigotski e Wallon nesse campo científico, principalmente sobre um possível 

diálogo entre esses dois teóricos, propósito deste estudo. Por fim, uma última necessidade, 

que em si julgo responder a justificativa deste estudo, diz respeito à pesquisa teórica, ou seja, 

temos o propósito de proporcionar um espaço de reflexões, de aprofundamentos, de 

discussões e conhecimentos sobre a psicologia histórico-cultural de Vigotski e a psicologia 

psicogenética de Henri Wallon. 

Diante dessas considerações, esta dissertação é constituída por uma pesquisa de 

desenho teórico, qualitativa, crítica e reflexiva e se propõe a analisar o papel do outro na 

constituição do eu a partir da perspectiva da Psicologia Histórico-cultural de Vigotski e da 

Psicologia Psicogenética de Henri Wallon.  Desse modo, os dois aportes teóricos acima 

sinalizados serão utilizados como fundamento nesse percurso investigativo. À vista disso, o 

presente estudo procura responder a seguinte questão: Como se caracteriza o processo de 

constituição do sujeito na relação com a alteridade, à luz da perspectiva histórico-cultural de 

Vigotski e na psicologia psicogenética de Henri Wallon, considerando as convergências, 

divergências e (im) possibilidades de complementariedades conceituais entre essas duas 

abordagens teóricas. 

A partir desses questionamentos, nosso objetivo geral é estabelecer um diálogo, no 

sentido bakhtiniano, entre essas duas abordagens, considerando o papel do outro na 

constituição do eu. Como objetivos específicos estabelecemos: identificar, nessas duas 

abordagens, o processo de constituição do sujeito, suas características e especificidades; 
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estabelecer um diálogo conceitual entre elas, considerando os aspectos que lhes são 

específicos, aqueles em que se aproximam e as (im) possibilidades de complementação. 

O método utilizado nesta pesquisa insere-se nas abordagens qualitativas. Assim, com a 

finalidade de alcançar os objetivos propostos, será identificada, em um primeiro momento, 

por meio de uma revisão de literatura, a produção bibliográfica das duas teorias sobre a 

temática proposta. Em seguida, analisaremos os principais postulados dessas teorias, 

considerando os contextos históricos nos quais elas foram elaboradas. Por fim, nos propomos 

a realizar uma análise das duas abordagens teóricas estabelecendo aproximações, divergências 

e (im)complementariedades conceituais.  

A perspectiva histórico-cultural de Vigotski e a psicologia psicogenética de Henri 

Wallon são concepções de base marxista. Isto é, estas vertentes teóricas adotam o 

materialismo dialético como método para os estudos sobre os pressupostos ontológicos. 

Destarte, essas duas abordagens estão fundamentadas em uma mesma ontologia. Vigotski e 

Wallon, a partir de suas perspectivas teóricas, contribuíram significativamente no estudo do 

desenvolvimento humano, com ênfase para o desenvolvimento do pensamento e da 

linguagem, na área da educação, da psicologia e no estudo das emoções. Em relação a esse 

último aspecto, observa-se um destaque em Wallon. Em Vigotski, mais recentemente viu-se 

crescer também o interesse de pesquisadores para com o estudo das vivências e emoções. Isto 

posto, apesar de recente, ainda é escassa a literatura sobre esse tema, motivo pelo qual esta 

pesquisa também se justifica, buscando agregar-se a esses estudos e trazer contribuições no 

campo. 

O percurso dos estudos estabelece uma organização em três capítulos. No primeiro 

capítulo serão abordados os pressupostos históricos, epistemológicos e ontológicos da 

psicologia histórico-cultural, destacando, em um segundo momento, os postulados 

fundamentais dessa teoria sobre os processos psicológicos superiores, a mediação semiótica, 
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as emoções e as vivências humanas, ressaltando a emoção como um processo psicológico 

superior que se aprende e se desenvolve a partir dos contextos e eventos onde o sujeito está 

inserido, ou seja, a relação interdependente que se dá entre emoção e desenvolvimento. O 

segundo capítulo, dividido em três tópicos, apresentará uma visão sobre os pressupostos 

históricos, epistemológicos e ontológicos da psicologia psicogenética de Henri Wallon, 

destacando a importância das emoções na constituição da consciência. Por fim, no terceiro 

capítulo, considerando os objetivos desta pesquisa -  o papel e a importância da alteridade na 

constituição do eu - estabeleceremos uma análise, ou seja, um diálogo teórico, identificando e 

discutindo as aproximações, divergências e complementariedades entre essas duas 

perspectivas. 

Em função do que acabamos de explicitar, revelamos aos potenciais leitores deste 

trabalho, que os diálogos estabelecidos entre os dois teóricos estudados, Vigotski, no primeiro 

capítulo e Wallon no segundo, somente foi possível em função das orientações de dissertação 

e estudos realizados no percurso do Mestrado. Evidenciamos, principalmente, as disciplinas 

análise do discurso bakhtiniana, pesquisa qualitativa, desenvolvimento na perspectiva 

Vigotskiana, pesquisa participativas com crianças à luz da Sociologia da Infância, disciplinas 

estas ministradas pela professora Dra. Rosângela Francischini, exceto a última, lecionada 

conjuntamente com a Professora Dra. Natália Fernandes. 

Convidamos os possíveis leitores a empreenderem uma leitura participativa, 

dialogando com a(s) autoria(s) deste trabalho e exercitando a capacidade crítica e reflexiva. 

Vigotski, Bielorrusso; Wallon, Parisiense, delinearam histórias pessoais e intelectuais em 

contextos distintos. Contudo, a morte prematura de Vigotski aos 37 anos impossibilitou o 

encontro vivido e concreto desses autores. Isto posto, nos propomos tornar este encontro 

objetivado, ao realizarmos um diálogo bakhtiniano entre estas perspectivas acerca do papel do 

outro na constituição do Eu. 
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1. A Psicologia Histórico-Cultural de Lev Semionovich Vigotski 

 

Inicialmente, cabe-nos um esclarecimento no que diz respeito à expressão “psicologia 

histórico-cultural”. Psicologia Histórico-Cultural, Psicologia Sócio-Histórica, Matriz 

Histórico-Cultural, Teoria histórico-cultural, psicologia sociocultural, psicologia sócio-

interacionista dentre outras, são múltiplas as denominações atribuídos à perspectiva teórica de 

Vigotski nas diversas traduções de sua obra. Nesta dissertação, utilizamos a designação 

psicologia Histórico-Cultural por esta expressão contemplar a abrangência do termo “social” a 

respeito da condição humana de coletividade, e o conceito “cultural”, por referir-se ao 

processo e capacidade específica da espécie humana, que nos diferencia de outras espécies 

animais. Estes termos sustentam a ideia central de Vigotski sobre a concepção ontológica do 

homem historicamente social e concreto. 

A psicologia Histórico-Cultural emergiu na efervescência da crise revolucionária russa 

e encontrou naquele contexto
1
 histórico-cultural, as condições para o surgimento de um novo 

paradigma psicológico que se opõe aos pensamentos científicos vigentes - deterministas, 

naturalizantes, idealistas e mecanicistas, sobre o conhecimento psicológico. Esta perspectiva 

teórica tornou-se um novo ponto de vista, nas palavras de Vigotski
2
, quando concebeu o ser 

                                                 
1
 No sentido da concepção Bakhtiniana de que todo novo discurso só é possível a partir de um contexto formado 

por um universo de ideologias em determinadas condições históricas e sociais. Desse modo, é o universo do 

contexto que garante o clima favorável para o surgimento dos novos discursos. 
2
 Nas obras traduzidas, em diversas línguas, do autor Lev Semionovich Vigotski encontram-se várias grafias das 

transcrições do Russo: Vigotski, Vygotski, Vygotsky, dentre outras.  Nesta dissertação, utiliza-se a grafia do 

nome Vigotski, do livro: A construção do pensamento e da linguagem (Editora Martins Fontes), traduzido do 
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humano, em sua “natureza”, como histórico, social e culturalmente inserido. Lev 

Semionovich Vigotski destaca-se como o principal representante desta perspectiva e nas 

palavras de Luria, a afirmação: 

Não exagero dizer que Vigotski era um gênio. Ao longo de mais de cinco décadas 

trabalhando no campo da ciência, eu nunca encontrei alguém que sequer se 

aproximasse de sua clareza de mente, sua habilidade para expor a estrutura 

essencial de problemas complexos, sua amplidão de conhecimentos em muitos 

campos e sua capacidade para antever o desenvolvimento futuro da ciência. 

(Vigotski, Luria, e Leontiev, 1924/2012, p.21) 

De acordo com Prestes (2010), o grupo da psicologia soviética, formado por Lev 

Semionovich Vigotski (1896-1934), Alexei Nikolaevich Leontiev (1903 – 1979) e Alexander 

Romanovich Luria (1902 – 1977), intitulava-se a tróika da psicologia Histórico-Cultural e 

seus representantes encontraram no materialismo dialético, a possibilidade de inovar a 

psicologia. “Reconhecendo as habilidades pouco comuns de Vigotski, Leontiev e eu ficamos 

encantados quando se tornou possível incluí-lo em nosso grupo de trabalho, que chamávamos 

de “tróika”. (Vigotski et al.,1924/2012, p.22) 

Toassa (2011), explica que Vigotski e seus colaboradores emergiram com uma nova 

teoria psicológica dentro de uma ordem social revolucionária. Assim, durante a instauração da 

revolução soviética, surge a psicologia Histórico-Cultural, que a partir de um contexto de 

ideologias
3
 vigentes formaram o cenário cultural ideal para as ideias de Vigotski. Assim, a 

psicologia Histórico-Cultural, criada por Vigotski, faz parte do rico florescimento de ideias 

                                                                                                                                                         
russo pelo Professor Paulo Bezerra, Livre-Docente em Literatura Russa pela USP. Manteremos a grafia original 

quando o nome aparecer em citações e referências de outros autores, respeitando a fonte de origem. 

 
3
 Ideologia é, para o Círculo Bakhitiano, o universo que engloba a arte, a ciência, a filosofia, o direito, a religião, 

a ética, a política, se constituído em um posicionamento social valorativo. É usada em geral para designar o 

universo dos produtos do “espírito” humano. (Faraco, 2013) 
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provenientes das mudanças sociais vigentes na Rússia. Marca uma ruptura definitiva com as 

perspectivas psicológicas vigentes e apresenta uma nova concepção de sujeito para a 

psicologia. A dimensão social, interpessoal e cultural ganha importância e fundamento na 

construção do sujeito psicológico; “Vigotski se opôs a qualquer reducionismo naturalista do 

ser humano” (Friedrich, 2012, p.62).   

 

1.1 Pressupostos históricos e epistemológicos da Psicologia Histórico-

Cultural. 
 

As ideias inovadoras de Vigotski não encontraram, naquele contexto histórico 

científico das teorias psicológicas, o sustento epistemológico para os seus estudos e pesquisas 

sobre o homem histórico e concreto. As correntes psicológicas de então estavam longe de 

atender seu novo ponto de vista sobre o comportamento humano, sobre os processos 

psicológicos superiores
4
 e sobre a consciência. O teórico encontrou, então, no método 

dialético, alicerçado na teoria marxista, uma inovadora possibilidade metodológica para suas 

concepções. Nessa perspectiva, aplicou estes fundamentos aos novos estudos psicológicos 

sobre o ser humano. Portanto, para Teixeira (2005) “O que caracteriza a psicologia de 

Vigotski e seguidores, enfim, é o fato de estar fundamentada filosoficamente na concepção 

marxista de mundo e, por essa razão, abordar a gênese e o desenvolvimento do psiquismo 

desde um ponto de vista histórico e social” (p.24).  Desse modo, para este mesmo autor, a 

psicologia Vigotskiana encontrava no materialismo dialético um singular alicerce teórico-

metodológico para os estudos dos complexos fenômenos psicológicos. 

                                                 
4
 Nesta dissertação, utilizamos a expressão "processos psicológicos superiores", em preferência às expressões 

que tenham correlação como: "funções psicológicas superiores" e/ou "formas superiores de conduta". Tal 

escolha remete à ideia de Vigotski no estudo do psiquismo humano. Isto é, o teórico interessou-se pela origem e 

análise da dinâmica histórica dos processos psicológicos, e não de suas funções. Contudo, manteremos a grafia 

original quando a expressão constar em citações e referências de outros autores, respeitando a fonte citada. 
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Incansavelmente Vigotski foi contagiado por uma metodologia, por ele desenvolvida, 

na organização e sistematização de sua abordagem psicológica. Em seus escritos, grande parte 

é reservada a um exaustivo método de análise ao apresentar, descrever e criticar 

organizadamente as teorias psicológicas em vigor. Demonstra um conhecimento amplo e 

profundo das ideias dos representantes teóricos e das concepções psicológicas da psicologia 

vigente. Com uma sensibilidade que lhe é própria, articula meticulosamente as justificativas 

sobre a impossibilidade dessas teorias de não levarem em consideração suas ideias sobre a 

condição histórica do ser humano. A respeito dessas ideias Blonski
5
, a quem Vigotski faz 

referência, expressou a seguinte tese: “O comportamento só pode ser compreendido como a 

história do comportamento. Esta é a verdadeira concepção dialética em psicologia”. (Vigotski, 

1931/ 2012a, P.68). 

Ao iniciar seus trabalhos de investigação, Vigotski não se preocupa em criticar as 

ideias teóricas vigentes na psicologia objetivando simplesmente descartar ou discordar 

veementemente de suas afirmações e concepções. Este autor, mostra tão somente a 

impossibilidade dessas teorias em sustentar seu novo ponto de vista metodológico para uma 

psicologia geral. Ao analisarmos brevemente as conferências de Vigotski constatamos uma 

sistemática de apresentação em seus trabalhos iniciada com uma introdução histórica sobre a 

condição da ciência naquele contexto e dos problemas por ele assinalados e, 

consequentemente, suas posições e propostas teóricas a respeito das temáticas discutidas. Por 

consequência, os escritos de Vigotski e suas conferencias são dedicados, em grande parte, a 

uma descrição e articulação dessas teorias, demonstrando uma compreensão profunda e crítica 

dos seus principais postulados.  

                                                 
5
 Pável Petróvich Blonski (1884 – 1934). Psicólogo, pedagogo e historiador da filosofia soviética. Foi um dos 

fundadores da teoria da escola-oficina. Junto com K. N. Kornilov, impulsionou o desenvolvimento da psicologia 

marxista.  (Vigotski, 1934/2014b, p. 178) 
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Feitas essas considerações iniciais, gostaríamos de sublinhar uma expressão, um tanto 

enigmática de Vigotski, ao referir-se à Psicanálise como a “Psicologia do profundo”, 

designando a psicologia Histórico-Cultural como uma “Psicologia das alturas”. Em relação a 

isso, Vigotski (1933/2013a) explicita: “Porém tão pouco, nos opomos à psicologia da 

profundidade. Nossa psicologia - é uma psicologia das alturas (não determina a 

«profundidade», mas a «altura» da personalidade)” (p.130).  Nesta citação, o princípio de 

sustentação da psicanálise, o inconsciente, é criticado pelo autor, ao apresentar um 

contraponto na expressão “psicologia das alturas”. Em um primeiro plano, o posicionamento 

de Vigotski em comentar o objeto de estudo psicanalítico, o inconsciente, recai sobre o fato de 

Freud conceber, o ser humano a partir de uma perspectiva biologizante, naturalizante, 

universal e descontextualizada, descartando a dimensão que torna o homem essencialmente 

humano: sua condição histórico-cultural. Em um segundo plano de análise, ao criticar a 

ontologia psicanalítica, Vigotski aponta para uma dimensão negligenciado pela psicanálise: a 

análise dos processos de interações sociais. Logo, no que está nas “alturas”, ou seja, na 

superfície, nas inter-relações sociais e não na dimensão do profundo, isto é, na dimensão 

inconsciente e na interioridade dos sujeitos. Nisso, concordamos com Vigotski (1933/2013a) 

quando afirma: “a análise semiótica é o único método adequado para estudar a estrutura do 

sistema e conteúdo da consciência”. (p.129). Em vista disso, a nova posição paradigmática de 

Vigotski ganha sustentação no materialismo histórico-dialético elegendo a análise semiótica 

como método. Frente a isso, Vigotski, em seus estudos investigativos buscava trazer uma 

consistência e sistematização metodológicas à ciência psicológica e a comprovação de que a 

consciência é determinada pelas experiências sociais.   

Justo por isso, o método histórico-dialético ultrapassa a ideia de ser apenas uma nova 

forma de metodologia para acessar um determinado fenômeno do conhecimento.  Caracteriza-

se, essencialmente, como um método-teórico por estar amparado numa fundamentação 
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marxista. Vigotski não estava apenas fundamentando suas concepções teóricas em um novo 

método histórico-dialético, mas construindo a ideia de que uma ciência não se constitui 

apenas por método e, sim, por uma ontologia. Isto dá a Vigotski um destaque no plano 

epistemológico, podendo ser então considerado um epistemólogo, ao criar uma nova 

ontologia para um sujeito historicamente determinado e culturalmente inserido em um 

contexto específico. Teixeira (2005), afirma que nas análises realizadas pelos estudiosos das 

obras de Vigotski, o autor não estabelece diferenças nas categorias social, cultural e histórica, 

constructos fundamentais para a psicologia Histórico-Cultural.  

Para Vigotski, o sujeito é constituído e construído num contexto social e histórico e a 

cultura é uma especificidade da espécie humana. Assim, a noção de contexto é fundamental 

para a compreensão do sujeito. A esse propósito, Francischini e Matias (2007) estabelecem 

algumas características que delineiam os traços essenciais do contexto: a primeira é a 

demarcação de duas características básicas de análise: espaço e tempo para um grupo de 

pessoas historicamente situadas e com suas fronteiras instituídas historicamente; a segunda é 

referente aos grupos que compõem o contexto e carregam consigo os signos
6

 de sua 

identidade social. Por isso, promovem relações e diálogos sociais; a terceira é a atividade, de 

acordo com a concepção da psicologia Histórico-Cultural, destacando os signos que dão 

sentido às ações sociais estabelecidas pelos grupos e, por último, a noção de experiência, na 

acepção de Vigotski, evidenciando que o contexto não é apenas uma cena, mas um processo 

de movimento contínuo. A noção de relação dialética 
7
é estabelecida no espaço e no tempo 

                                                 
6
 Na definição do dicionário Aurélio, Signo é todo objeto, forma ou fenômeno que representa algo distinto de si 

mesmo. 
7
 “Dialética era, na Grécia antiga, a arte do diálogo. “Aos poucos, passou a ser a arte de, no diálogo, demonstrar 

uma tese por meio de uma argumentação capaz de definir e distinguir claramente os conceitos envolvidos na 

discussão”. (Konder, L. 1981, p. 7). A partir de então, a Filosofia vem se ocupando, nas suas diversas tradições 

teóricas, dessa discussão, conferindo-lhe singularidades próprias a cada uma delas. Em Marx, a dialética é um 

método. “A partir dele, mas graças sobretudo à contribuição de Engels, a dialética se converte no método do 

materialismo e no processo do movimento histórico que considera a Natureza: a) como um todo coerente em que 

os fenômenos se condicionam reciprocamente; b) como um estado de mudança e de movimento; c) como o lugar 

onde o processo de crescimento das mudanças quantitativas gera, por acumulação e por saltos, mutações de 
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histórico, social e cultural, na condição em que os sujeitos, construídos pelas relações 

dialógicas
8

, são determinados e situados pelo contexto. A esse respeito, Vigotski 

(1931/2012a) afirma: “Estudar algo historicamente significa estudá-lo em movimento. Esta é 

a exigência fundamental do método dialético” (p.67). Logo, concebe o ser humano a partir de 

uma compreensão tridimensional, Histórico-Cultural-Social, sem negar o substrato biológico.  

Daniel Jr (2007) argumenta que a compreensão da condição humana da psicologia 

Histórico-Cultural somente pode ser pensada a partir do substrato material-biológico 

concebido como produto de um processo natural e histórico, a partir do ambiente concreto e 

das atividades humanas nele desenvolvidas, considerando o homem um ser capaz de agir e 

transformar o mundo de forma ativa, consciente e socialmente organizada.   

Com as observações supracitadas, pode-se afirmar que Vigotski causou uma revolução 

teórico-epistemológica na Psicologia e um inovador impulso nos estudos do ser humano 

concreto e contextualizado. O sistema teórico da psicologia Histórico-Cultural evoluiu e 

transformou as investigações e concepções da psicologia vigentes no século XX.   

 

 
1.2 Pressupostos ontológicos da psicologia Histórico-Cultural  

 

                                                                                                                                                         
ordem qualitativa; d) como a sede das contradições internas, seus fenômenos tendo um lado positivo e outro 

negativo, um passado e um futuro, o que provoca a luta das tendências contrárias que gera o progresso”. 

(Japiassu, H. & Marcondes, D. 1999, p. 71). De acordo com Teixeira (2005) o materialismo dialético ou filosofia 

marxista é um princípio teórico-metodológico-explicativo capaz de compreender os processos naturais assim 

como os culturais. “Ou seja, a lógica dialética não impõe à natureza e à sociedade suas leis, como o faz a lógica 

formal, mas, pelo contrário, as descobre e as desenvolve tendo como ponto de partida a própria natureza e a 

própria sociedade” (p.46). Por conseguinte, “o conhecimento exige a consciência das leis da realidade objetiva, o 

que é muito diferente de um simples acúmulo de dados fenomênicos.” (p.47) 
8
 A filosofia da linguagem do círculo de Bakhtin concebe o sujeito como dialógico em sua relação com o mundo 

(contexto). Numa aparente afirmação paradoxal, concebe a consciência como social e individual. O sujeito é 

social porque o outro o constitui, e individual, por garantir o modo único e singular como cada um responde 

idiossincraticamente às condições externas que o circundam. O outro tem um papel fundamental na constituição 

do sujeito dialógico. 
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Para uma melhor compreensão da ontologia
9

 na psicologia Histórico-Cultural, 

consideramos necessário tecer algumas considerações, no início deste tópico, sobre a relação 

entre teoria e ontologia. Uma primeira consideração a fazer é que todo sistema teórico é 

construído a partir de uma ontologia, constituindo-se em uma forma de interpretar o mundo. 

Portanto, ambos, sistema teórico e ontologia, são mutuamente e fundamentalmente 

interdependentes. Uma segunda consideração a realizar diz respeito à importância de situar 

contextualmente o desenvolvimento dos fundamentos teóricos sobre a concepção de sujeito 

nas diferentes perspectivas teóricas. Ou seja, de acordo com cada período histórico podemos 

identificar diferenças importantes, no pensamento dos autores e na construção dos 

fundamentos conceituais dos diversos discursos teóricos.  Sobre esta relação entre contexto e 

discurso teórico, Faraco (2013) afirma que os diferentes contextos possibilitam o surgimento 

de novos e distintos discursos. Portanto, os discursos são dinâmicos, interativos e construídos 

dentro de um contexto Histórico-social-cultural específico. 

Nos diferentes contextos do percurso de estudo realizado por Vigotski, verifica-se 

alterações em aspectos de suas pesquisas, ao ponto de suas ideias, nos primórdios dos anos 

20, não serem as mesmas dos anos 30, do século XX. Um exemplo desta afirmação pode ser 

observado em relação às influências iniciais que Kornilov (1879-1957), então diretor do 

Instituto de Psicologia de Moscou, exerceu sobre Vigotski durante o período em que esteve 

trabalhando com ele em seus estudos sobre reatologia
10

.  Rey (2013) ao apresentar a obra de 

Vigotski em três momentos, tendo como parâmetro as ideias inter-relacionadas desse autor em 

cada período, comenta que Vigotski afasta-se das ideias de seus primeiros trabalhos nos 

diferentes momentos de sua vida. No entanto, em seus estudos sobre as emoções durante o 

                                                 
9
 O significado etimológico da palavra ontologia (do grego = ón, óntos = ser; mais lógos = tratado; estudo), ou 

seja, “estudo do ser”. 
10

 Estudo desenvolvido em ambiente de laboratório sobre a natureza dinâmica das reações, concentrando-se 

particularmente no "gasto de energia" durante diferentes tipos de experimentos.  (Van Der Veer, & Valsiner, 

2001) 



23 

 

período de 1931 a 1933 retoma suas reflexões iniciais sobre a reação emocional a textos 

literários realizados durante o período de 1922 – 1923. Um outro fato importante sobre o 

pensamento Vigotskiano é que a sua obra não apresenta, em uma conferência específica, a 

discussão sobre suas ideias em relação à concepção de sujeito. Motivo pelo qual justifica-se 

em um primeiro plano de estudo sobre a ontologia na psicologia Histórico-Cultural, um 

procedimento de leitura e análise dos textos deste teórico em toda sua extensão, para uma 

melhor compreensão de suas ideias sobre esta temática. Ao realizarmos estas considerações 

sobre ontologia, pressupostos teóricos e contextos, discutiremos subsequentemente a 

concepção de sujeito na psicologia Histórico-Cultural.  

Quando apresentamos, ainda que de forma resumida, no início deste capítulo, os 

pressupostos históricos e epistemológicos da psicologia Histórico-Cultural, destacamos que as 

principais tendências teóricas que estavam em vigência naquele contexto histórico não 

atendiam a concepção de sujeito, em vias de composição, para a psicologia Histórico-

Cultural. Por isso, Vigotski criticava todas as concepções que reduziam a condição humana a 

uma compreensão baseada em determinismo observáveis de causa e efeito; em ideias 

biologizantes e naturalizantes amparadas em princípios de fisiologia; em concepções 

relacionadas às dinâmicas sexuais, e em pensamentos regidos por princípios universais que 

desconsideravam a condição histórica, cultural e social do ser humano. (Delari Jr, 2013). 

Contudo, ao criticar os determinismos dessas correntes psicológicas, Vigotski 

destacava também a importância dos fatores biológicos na constituição do sujeito ao afirmar 

que: 

o comportamento do homem é formado pelas peculiaridades e condições 

biológicas do seu crescimento. O fator biológico determina a base, o fundamento 

das reações inatas, e o organismo não tem condição de sair dos limites desse 
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fundamento, sobre o qual se erige um sistema de reações adquiridas (Vigotski, 

1926/2010a, p.63). 

Na busca da compreensão da condição humana, Vigotski destaca que a constituição do 

ser humano está vinculada às especificidades dos fatores biológicos sem os quais o 

sujeito
11

social não poderia erigir-se. O determinismo biológico não é determinante na 

construção social do sujeito, mas participa dessa constituição por ser responsável pela 

dimensão filogenética e ontogenética do indivíduo
12

. A relação entre a natureza humana e o 

contexto social constitui o princípio ontológico fundamental que reconhece a passagem do ser 

humano de sua natureza orgânica para sua condição histórico-social, configurando-se em uma 

nova realidade ontológica (Duarte,1988). 

Diante disso, gostaríamos de sublinhar, que reconhecemos o caráter dialético da obra 

de Vigotski quando refletimos sobre o estudo da constituição do sujeito em sua produção 

teórica. Esta afirmação inicial é condição indispensável para discutirmos, a partir da 

psicologia histórico-cultural, a constituição do sujeito Vigotskiano. Assim sendo, destacamos 

conjuntamente que esta é uma questão fundamental nessa teoria, principalmente quando 

reconhecemos que a dinâmica dialética dos processos de relações sociais realiza-se em uma 

dimensão semiótica (MOLON, 2011b).  

Realizadas estas reflexões iniciais sobre a constituição do sujeito e abrindo 

possibilidades de discussões, destacamos, neste momento, o conceito de intersubjetividade 

que vem sendo estudado e adotado recentemente na psicologia Histórico-Cultural. Molon 

(2011a) afirma que “a constituição do sujeito acontece no campo da intersubjetividade, 

configurado como o lugar do encontro e do confronto e como o palco de negociações dos 

mundos de significação privado e público” (p.618). Diante desta afirmação, a 

                                                 
11

 O termo sujeito é utilizado ao referir-se à construção social do ser humano a partir de sua inserção nos 

diversos contextos históricos e socioculturais. 
12

 Nesta dissertação o termo indivíduo refere-se à condição biológica da espécie humana, determinada pelos 

planos genéticos da filogenia e ontogenia. 
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intersubjetividade configura-se como o estado de encontro onde o sujeito é constituído a partir 

da relação que estabelece com o outro. Destacamos, também, que não é somente a existência 

do outro que representa a condição intersubjetiva do sujeito mas, sim, a relação que é 

estabelecida entre os sujeitos sociais em seus diversos contextos. Portanto, em função do que 

acabamos de afirmar, a constituição do sujeito é intersubjetiva e dialética, condições que 

determinam o caráter social e dialógico
13

 do ser humano.  

Nessa linha de discussão, é possível justificar o motivo da busca incessante de 

Vigotski em criar uma psicologia que considerasse, em uma mesma unidade, o ser humano e 

o meio
14

, a partir de um método-teórico que possibilitasse o estudo do homem concreto. A 

concepção de homem a partir de um enfoque naturalizante, reduzido a processos 

psicofisiológicos e estudado mediante uma concepção individualizante, dava lugar a um 

sujeito concreto, multideterminado a partir das inter-relações sociais e constituído pelo outro, 

em um contexto específico. A esse respeito, Vigotski afirma que “no processo de 

desenvolvimento histórico, o homem social modifica os modos e procedimentos de sua 

conduta, transforma suas inclinações e funções naturais, elabora e cria novas formas de 

comportamento especificamente culturais” (Vigotski, 1931/2012b, P.34).  

Desse modo, ainda em contraposição ao pensamento determinista sobre o 

comportamento, Vigotski destaca quatro planos genéticos do desenvolvimento que, em 

interação, caracterizam o funcionamento psicológico humano (Oliveira & Rego, 2003). São 

eles: o filogenético, que diz respeito à história da espécie humana; o ontogenético, relacionado 

ao ciclo de vida de cada indivíduo; o sociogenético, que diz respeito à história do contexto 

onde o indivíduo está inserido e, por fim, o microgenético, referindo-se à constituição 

individual e singular do percurso das experiências e significações sociais do ser humano. 

                                                 
13

 Para estudos sobre dialogicidade ver, por exemplo, Volochinov, V. N., & Bakhtin, M. (2009). Marxismo e 

filosofia da linguagem 
14

 Nessa dissertação, utilizaremos o termo meio e contexto com iguais significações, ou seja, referindo-se aos 

aspectos históricos, sociais e culturais nos quais os sujeitos estão inseridos. 
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Ainda em relação aos planos genéticos, Vigotski e Luria (1930/2007) afirmam que “no plano 

da filogênese a formação biológica e a formação histórica estão claramente diferenciadas e 

pertencem a formas evolutivas distintas e diferenciadas” (p.52).  Nesse sentido, as 

determinações da filogênese e da ontogênese em interação com os planos da sociogênese e da 

microgênese transformam a condição do sujeito biológico em Histórico-Cultural.  

Diante dessa nova perspectiva sobre a constituição de sujeito, a linguagem destaca-se 

como temática central e essencial nessa linha de pensamento. Para Vigotski (1931/2012b), o 

desenvolvimento da linguagem é a prova contundente da fusão dos planos de 

desenvolvimento natural e cultural do ser humano. Nessa mesma direção, Pino (1993) afirma 

que o estudo ontogenético da aquisição da linguagem está amplamente vinculado à concepção 

de sujeito na psicologia Histórico-Cultural. Desta maneira, atesta-se a relação indissociável 

entre linguagem e concepção de sujeito na perspectiva vigotskiana.  

A linguagem é o principal sistema de representação simbólica de todos os grupos 

humanos, sendo responsável pelo compartilhamento social entre os sujeitos de um mesmo 

contexto sociocultural. Para Faraco (2013) a linguagem é uma atividade discursiva, uma ação 

responsiva, que reflete e refrata a interpretação que os sujeitos têm das coisas. Portanto, os 

discursos compartilhados socialmente estão sempre relacionados ao outro; revelam-se, 

portanto, como interdiscursos.  O surgimento da linguagem na história da espécie humana 

aparece como fundamental desde o início e esta função apresenta duas funções básicas 

importantes: 

Devemos mencionar, ainda, que a linguagem é a princípio um meio de 

comunicação com os outros, e somente mais tarde, se torna uma forma de 

linguagem interna, se convertendo em um meio do pensamento, sendo assim fica 

evidente a aplicabilidade desta lei na história do desenvolvimento cultural da 

criança (Vigotski, 1931/2012c, p.147). 
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Assim, podemos observar, nesta afirmação de Vigotski, que a linguagem cumpre um 

papel central nas relações sociais e apresenta duas funções básicas: a primeira, de intercâmbio 

social, com a finalidade de estabelecer a comunicação entre os sujeitos; a segunda, de 

pensamento generalizante, isto é, o compartilhamento e organização do mundo real e social, 

entre os sujeitos, por meio de conceitos, categorias linguísticas e significações dentro de um 

universo de diversificadas realidades socioculturais. Para Oliveira (2010) o significado é um 

critério da palavra e inegavelmente um ato do pensamento. Dessa forma, é no significado que 

se dá a unidade das duas funções básicas da linguagem e, nesse sentido, são estabelecidas as 

relações sociais. 

Discutindo ainda sobre as duas funções básicas da linguagem, Vigotski afirma que 

pensamento e linguagem têm origens diferentes e desenvolvem-se segundo trajetórias 

diferentes e independentes. Como vimos, o surgimento da vinculação do pensamento e da 

linguagem é atribuído, em um primeiro plano, à necessidade de intercambio social entre os 

indivíduos: 

Independentemente por completo de como abordar a questão referente à relação 

entre ontogenia e filogenia, constatamos sobre a base de novas pesquisas 

experimentais, que no desenvolvimento da criança as raízes evolutivas e os 

caminhos da inteligência e da linguagem são diferentes. Até certo ponto, podemos 

observar na criança a maturação pré-intelectual da linguagem e 

independentemente dela a maturação pré-verbal do intelecto. Em determinado 

momento, como afirma Stern
15

, profundo observador do desenvolvimento da fala 

                                                 
15

 William Stern (1871-1938). Psicólogo e filósofo alemão apontado como um dos pioneiros no 

desenvolvimento dos testes psicológicos, especialista em psicologia genética. Introduziu o conceito de 

coeficiente intelectual. Mantinha uma orientação personalista que, no sentido psicológico, significa conceber a 

pessoa como um todo acessível ao mundo circundante e sendo capaz de ter experiência. Para mais detalhes sobre 

sua influência na obra de Vigotski ver, por exemplo, Vygotski, L. S. (2014). El problema del desarrollo del 
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infantil, a intersecção ocorre, o encontro das duas linhas de desenvolvimento. A 

linguagem se converte [grifo do autor] em intelectual e o pensamento passa a 

realizar-se através da linguagem. Como já sabemos, Stern vê nisso o maior 

descobrimento da criança [grifo do autor]. (Vigotski, 1934 /2014a, p.113). 

Portanto, na trajetória do desenvolvimento, antes da vinculação do pensamento e da 

linguagem existe uma fase pré-intelectual da linguagem e pré-verbal do pensamento.  Porém, 

num dado momento do desenvolvimento filogenético e pela inserção dos sujeitos nos 

contextos sociais ocorre a interceção das duas trajetórias; o pensamento torna-se verbal e a 

linguagem racional, proporcionando assim  um salto qualitativo desenvolvimental para o ser 

humano (Oliveira, 2010). A partir dessa estreita vinculação entre pensamento e palavra as 

ações psicológicas ganham uma condição tipicamente humana e o sujeito passa a construir o 

próprio conhecimento por meio da linguagem, em interação com o outro. Ainda sobre a 

importancia da linguagem, Vigotski afirma: 

A linguagem libera a criança das impressões imediatas sobre o objeto, fornece 

possibilidade de representar tal qual o objeto que não havia visto e poder pensar 

nele. Com a ajuda da linguagem, a criança obtém a possibilidade de liberar-se do 

poder das impressões imediatas, saindo de seus limites (Vigotski, 1932/2014c, pp. 

432-433). 

Desse modo, a linguagem muda decisivamente os rumos do desenvolvimento humano 

e, na proposta de Vigotski, destaca-se como um elemento central. Nesse sentido, a 

constituição da linguagem enquanto instrumento psicológico é essencial para entender a 

concepção de sujeito a partir do enfoque Histórico-Cultural: 

                                                                                                                                                         
linguaje em la teoria de Stern. Obras Escogidas II (pp. 81 – 90). Madrid: Machado Grupo de Distribución. 

(Texto original publicado em 1934).   
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Neste universo de discussão, centralizado na concepção da 

constituição semiótica do sujeito, ele constitui-se pelo outro e pela 

linguagem por meio dos processos de significação e dos processos 

dialógicos, rompendo com a dicotomia entre sujeito e social, entre o 

eu e o outro. A alteridade aparece como fundamento do sujeito, e o 

sujeito como a questão molecular na obra de Vygotsky (MOLON, 

2011b, p. 58) 

Para Vigotski (1931/2012c) passamos a ser nós mesmos por meio dos outros, 

residindo aí a essência do processo de desenvolvimento cultural. A partir desse ponto de vista, 

apresenta uma análise sobre o gesto de apontar como construção mediada pela relação entre a 

mãe e o bebê, garantindo uma mudança qualitativa da interação social: 

No princípio, o gesto indicativo não era mais que um movimento de captura 

fracassado e orientado em direção ao objeto, assinalando a ação desejada. A 

criança tenta segurar um objeto distante dele, tendo suas mãos em direção ao 

objeto, porém não o alcança, seus braços suspensos no ar e os dedos fazem 

movimentos indicativos. Trata-se de uma situação inicial que apresenta 

desenvolvimento posterior. Aparece pela primeira vez o movimento indicativo 

que podemos denominar convencionalmente, porém com pleno fundamento, de 

gesto indicativo em si. A criança, com seu movimento, somente assinala 

objetivamente o que pretende conseguir. 

Quando a mãe vem em auxílio do filho e interpreta seu movimento como uma 

indicação, a situação muda radicalmente. O gesto indicativo se converte em 

gesto para outros. Em reposta a tentativa fracassada de pegar o objeto se 

produz uma reação, não no objeto, mas por parte de outra pessoa. São as outras 

pessoas que conferem um primeiro sentido ao fracassado movimento da 



30 

 

criança. Somente mais tarde, devido ao fato da criança relacionar seu 

fracassado movimento com toda a situação objetiva, o mesmo começa a 

considerar seu movimento como uma indicação. (Vigotski, 1931/2012c, p. 

149) 

A construção simbólica do gesto manual de apontar é histórico-cultural. A partir de 

um contexto social o gesto indicativo da criança, que para Vigotski é, no exemplo acima 

citado, o precursor da linguagem humana, transforma-se em gesto para os demais a partir da 

significação que é dada pelo outro. Destarte, a constituição do sujeito dá-se pela significação 

estabelecida pelo outro por meio da linguagem, sendo, o seu desenvolvimento dinâmico e 

dialético, possibilitado pela relação estabelecida com o contexto sociocultural. Desta maneira, 

esse desenvolvimento parte dos processos socializados (interpsicológicos), para os processos 

internos (intrapsicológicos).  Góes (1991), afirma que a origem social do desenvolvimento da 

linguagem revela-se na ação intersubjetiva e, por conseguinte, alicerça-se no plano das 

interações sociais. Portanto, o sujeito constitui-se pelo outro por meio da linguagem nos 

diferentes contextos de significação. Isto é, no processo de interação social.  

 

1.3 Os Processos Psicológicas Superiores e a mediação semiótica. 
 

É oportuno, antes de introduzirmos o estudo da temática proposta neste tópico, 

retomarmos algumas considerações discutidas anteriormente com o propósito de 

vislumbrarmos o contexto científico no qual surgiram as ideias de Vigotski sobre os processos 

psicológicos superiores e a mediação semiótica.  

É inegável a crise na psicologia analisada por Vigotski. Sobre este fato Delari Jr, 

(2013) afirma: “Nesse sentido, Vigotski entendia a crise da psicologia como relativa à 

incapacidade das correntes psicológicas do início do século em estudar cientificamente aquilo 
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que há de propriamente humano no psiquismo do homem” (p.55). É nesse contexto cientifico 

que Vigotski (1931/2012a) compara o estudo sobre os processos psicológicos superiores ao 

calcanhar de Aquiles
16

 da psicologia experimental, vindo a desencadear o surgimento de uma 

crise aguda nas convicções teóricas e metodológicas vigentes. Como se observa, o percurso 

investigativo realizado por ele concentrava-se na busca da compreensão dos processos 

psicológicos superiores por meio de uma nova teoria. A partir de Vigotski, a psicologia 

entrava em um novo rumo científico onde o homem concreto e historicamente construído, por 

meio dos processos dialéticos, ganhava destaque em seus estudos.  

Como dissemos no início deste capítulo, sobre os pressupostos históricos e 

epistemológicos da psicologia Histórico-Cultural, o método dialético, alicerçado na teoria 

marxista, desempenhou um papel de primordial importância no novo rumo da psicologia, ao 

ponto de Vigotski fazer referência a uma citação de Marx, visando introduzir seus trabalhos 

sobre os processos psicológicos superiores:  

A aranha executa operações que lembram as de um tecelão, e as caixas que as 

abelhas constroem no céu poderiam envergonham o trabalho de muitos arquitetos. 

Mas mesmo o pior arquiteto difere da mais hábil abelha, desde o princípio, pois 

antes de ele construir uma caixa de tábuas, já a construiu em sua cabeça. No 

término do processo de trabalho, ele obtém um resultado que já existia em sua 

mente antes que ele começasse a construir. O arquiteto não apenas muda a forma 

dada a ele pela natureza, dentro dos limites impostos pela natureza, mas também 

leva a cabo um objetivo seu que define os meios e o caráter da atividade ao qual 

ele deve subordinar sua vontade. (Marx, 1867, citado por Vigotski et al., 

1924/2012) 

                                                 
16

 Expressão criada a partir da mitologia Grega sobre a história do guerreiro Aquiles, sendo utilizada para 

designar o ponto de fraqueza ou vulnerabilidade de uma pessoa. Nesse sentido Vigotski destaca a fragilidade 

cientifica da Psicologia de sua época, em sustentar suas ideias sobre o estudo do psiquismo humano. 
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Em relação a esta citação, Vigotski ressalta a concepção de sujeito ativo numa relação 

dinâmica com o meio, configuração da origem dos processos psicológicos superiores. Esta 

relação, como discutirmos anteriormente, é mediada pela linguagem, base fundamental e de 

importância determinante na obra de Vigotski (1931/2012a) ao ponto do teórico afirmar que 

“entre todos os sistemas de relação social o mais importante é a linguagem” (p.86). O ser 

humano, portanto, é constituído nas interinfluências das interações sociais, sendo capaz de 

construir o seu próprio conhecimento por meio da linguagem. Para Molon (2011b), a grande 

riqueza da reflexão de Vigotski está na afirmação de que os sujeitos são constituídos na e pela 

relação social que acontece na e pela linguagem. Nesse sentido, o estudo da linguagem 

atravessa todos os conceitos da psicologia Histórico-Cultural e torna-se fundamental para 

discutirmos, como propósito deste tópico, os processos psicológicos superiores e a mediação 

semiótica. 

O sujeito Histórico-Cultural é constituído a partir de processos que caracterizam 

tipicamente o psiquismo humano, os chamados processos psicológicos superiores. Nessa 

construção social, este sujeito passa a ter uma condição ativa, constituindo-se por meio de um 

processo dinâmico e dialético com o meio, estabelecendo suas vivencias e experiências
17

 que 

garantem sua condição de ser social e singular. Como se pode observar nessa afirmação, as 

bases teóricas da psicologia Histórico-Cultural constituem-se enquanto uma crítica os 

modelos biológicos e naturalizantes da psicologia na compreensão dos processos que 

constituem o psiquismo no ser humano. Dito de outro modo, esta apreciação crítica e 

reflexiva não está negando a importância dos planos filogenéticos e ontogenéticos, nem no 

                                                 
17

 Com o propósito e tarefa de estudar as origens dos processos psicológicos superiores, características básicas 

do ser humano, como se constitui a consciência e o psiquismo, Vigotski desenvolveu uma nova categoria de 

análise, “as vivências, experiências ou experiências emocionais” (perejivânie), considerada como uma unidade 

de análise psicológica, constituída de elementos que determinam as condições do meio influenciando 

dialeticamente as condições psicológicas mediadas, principalmente, pelos sistemas linguísticos, resultando nas 

significações que o sujeito faz da situação social, determinando as relações entre consciência, personalidade e 

meio. 
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estudo sobre a concepção de sujeito, por conseguinte, nem na história desenvolvimental das 

funções psicológicas superiores. Em relação a isso, Vigotski (1931/2012a) afirma que as 

funções psicológicas inferiores
18

 da espécie humana pertencem a uma organização biológica 

que se inserem na compreensão dos processos psicológicos superiores. Ou seja, as funções 

psicológicas inferiores pertencem a uma organização e formam um conjunto de processos 

psicofisiológicos que cumprem suas atividades funcionais no aparato biológico da espécie 

humana. Sobre este fato os autores afirmam: 

As funções psicológicas superiores não se sobrepõem, como a segunda planta de 

um edifício, sobre os processos inferiores, mas se constituem como novos 

sistemas psíquicos que incluem um complexo tecido de funções elementares que, 

ao ser incorporado ao novo sistema, começam então a atuar obedecendo a novas 

leis. Por conseguinte, cada função psíquica superior constitui-se em uma unidade 

de uma ordem mais alta, que está determinada fundamentalmente por uma 

particular combinação de uma série de funções mais elementares em uma unidade 

global. (Vygotsky, L. S, e Luria, A. R, 1930/2007, P.53) 

Nesta citação, os autores salientam a importância dos aspectos biológicos dos 

processos psicológicos inferiores, na compreensão sobre as novas configurações de estudo 

dos processos psicológicos superiores. Vigotski, ao caracterizar a mente humana por meio dos 

processos psicológicos superiores, destaca as ações conscientes controladas, a atenção 

voluntária, a memorização ativa, o pensamento abstrato, o planejamento, a formação de 

                                                 
18

 Nesta dissertação, utilizamos a expressão "funções psicológicas inferiores", em preferência às expressões que 

tenham correlação como: "funções psicológicas elementares" e/ou "formas elementares de conduta". 

Consideramos que esta expressão garante as especificidades destas funções por serem de origem biológica, 

natural, involuntária, psicofisiológica e com características hereditárias dominantes. Possuem particularidades 

específicas, por estabelecerem reações diretas e imediatas a determinadas situações do meio físico e social. 

Destacamos as seguintes funções psicológicas inferiores: Sensações (capacidade de recepção de estímulos 

sensoriais), Atenção (processo cognitivo pelo qual o intelecto focaliza e seleciona estímulos sensoriais, 

estabelecendo relação entre eles), e as percepções (função cerebral que atribui significado a estímulos sensoriais, 

destacando-se os cinco diferentes tipos perceptivos: visual, auditivo, olfativo, gustativo e tátil. (Hilgard, 

Atkinson, Nolen-Hoeksema, Fredrickson, Loftus, & Wagenaar, 2012). Contudo, manteremos a grafia original 

quando o nome comparecer em citações e referências de outros autores, respeitando a fonte citada. 
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conceitos, o comportamento intencional e as emoções
19

, como sendo processos psíquicos 

exclusivos do psiquismo humano. Seguindo o percurso lógico dessas ideias, a consciência 

humana, portanto, é destacada como principal foco e problema da psicologia. 

Para Vigotski (1931/2012b), no estudo do processo de desenvolvimento histórico, as 

funções psicológicas inferiores, por serem de origem natural e com caraterísticas hereditárias 

dominantes, pouco se modificam; diferentemente, aos processos psicológicos superiores 

experimentam profundas mudanças em todos os aspectos. Estas mudanças, segundo o autor, 

originadas pelas interações intersubjetivas em contextos culturais, modificam a atividade das 

funções psicológicas construindo novas formas de comportamento humano. Por isso, a 

investigação histórica do comportamento constitui o fundamento dos estudos da psicologia 

Histórico-Cultural, ao ponto de Vigotski afirmar: “buscamos a chave do comportamento 

superior” (Vigotski, 1931/2012a, p.81). 

Continuando com esta linha de reflexão, sobre os processos psicológicos superiores e 

as interações sociais, sobressai um conceito central na psicologia Vigotskiana denominado, 

mediação semiótica, que na concepção de Pino (1991) revela-se como um elo epistemológico, 

ou seja, um conceito-chave capaz de articular e conferir uma unidade lógica e coerente às 

principais definições da psicologia Histórico-Cultural. Oliveira (2010) afirma que “mediação 

em termos genéricos é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação; 

a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento” (p. 26). Por 

conseguinte, mediação semiótica é aquela realizada pela linguagem, e consequentemente, 

responsável por explicar as complexas relações sociais entre os seres humanos. Nesse 

seguimento, conforme ressalta Bastos (2014) 

A mediação é o fundamento da intersubjetividade, da relação do eu e do outro, e 

uma das mais significativas contribuições da obra de Vygotsky. A mediação é 

                                                 
19

 A emoção é considerada por Vigotski um fenômeno de caráter histórico situado socioculturalmente; Nesta 

dissertação este tema será discutido posteriormente num tópico específico. 
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entendida como a própria relação e se dá por meio dos signos, dos instrumentos, 

da palavra e da linguagem. A subjetividade também é um processo em constante 

transformação, sendo mediada pelo contexto social e histórico, constituída pelo 

sujeito a partir de suas influências e determinações mútuas com o meio (p.65). 

Como já mencionamos, a linguagem perpassa todos os conceitos centrais da psicologia 

Histórico-Cultural, ao ponto de nessa linha de discussão Vigotski e Luria (1930/2007) 

afirmarem: “O principal atributo das funções psicológicas superiores, são os signos” (p.50). 

Sobre isso, Oliveira (2010), escrevera: 

O processo de mediação, por meio de instrumentos e signos, é fundamental para o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, distinguindo o homem dos 

outros animais. A mediação é um processo essencial para tornar possível as 

atividades psicológicas voluntárias, intencionais, controladas pelo próprio 

indivíduo (p. 33). 

Vigotski elaborou os fundamentos de sua abordagem, para a ciência psicológica, ao 

buscar as origens das representações mentais do psiquismo humano por meio da mediação 

semiótica. Friedrich (2012) assevera que todos os processos psicológicos superiores são 

mediados e surgem a partir dos instrumentos psicológicos
20

. Portanto, a mediação semiótica é 

um processo inerente ao signo linguístico, sendo a linguagem, o principal mediador das 

representações sociais e um elemento central para a compreensão do processo de formação da 

consciência humana. 

Vigotski explicita que os signos
21

ou instrumentos psicológicos, são elementos 

mediadores que representam, interpretam ou expressam objetos, eventos e situações, que irão 

favorecer as atividades psicológicas do psiquismo humano.  Vigotski (1931/2012c) afirma: 

                                                 
20

 A linguagem humana é um sistema composto por signos, denominada por Vigotski de instrumento 

psicológico. Oportunamente retomaremos, de forma mais detalhada, esta questão. 
21

 O signo é o resultado do significado (conceito) mais o significante (forma gráfica, imagem, manifestação 

fônica). 
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“O signo, a princípio, é sempre um meio de relação social, um meio de influência sobre os 

demais e tão somente depois se transforma em um meio de influência sobre si mesmo” 

(P.146).  Os signos são criados e construídos socialmente e ganham convenções em culturas 

específicas, tornando-se essenciais como meio para se estabelecer relações humanas e 

construir a singularidade dos sujeitos. Diante dessas discussões, ressaltamos, no 

desenvolvimento deste tópico, duas ideias importantes: a primeira, que as ações sociais são 

mediadas e coletivamente construídas sendo, a linguagem, o principal instrumento mediador. 

A segunda, que a mediação semiótica ocorre internamente por meio de representações 

mentais, chamadas de signos, que são elementos internalizados, que representam objetos, 

eventos e situações do mundo externo. Desse modo, concluímos que, para Vigotski, os 

sistemas simbólicos e os processos psicológicos superiores têm origem social, sendo a 

mediação semiótica um processo de interiorização especificamente humano. 

Ao longo do desenvolvimento desse tópico discutimos a importância do plano 

intersubjetivo na origem dos processos psicológicos superiores. Para Vigotski, (1931/2012a) o 

eixo central de investigação da psicologia Histórico-Cultural consiste exatamente em estudar 

os momentos mais importantes que integram o processo de transição da influência social, que 

é exterior ao sujeito, na constituição interna do mesmo. A essência dessa afirmação está na 

existência de um processo de desenvolvimento gradual da passagem do nível interpsicológico 

para o nível intrapsicológico, denominado de internalização. Sobre este processo os autores 

afirmam: 

Isto é, as respostas mediadoras ao mundo transformam-se em um processo 

interpsíquico. É através desta interiorização dos meios de operação das 

informações, meios estes historicamente determinados e culturalmente 

organizados, que a natureza social das pessoas tornou-se igualmente sua natureza 

psicológica. (Vigotski, et al.,1924/2012, p.27) 
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O Conceito de internalização explica a origem dos processos psicológicos, e como a 

dimensão social do sujeito se expressa na sua dimensão individual (Rossi & Rossi, 2012).  

Para Vigotski (Vigotski,1931/2012c), é por meio desse processo que se realiza o percurso de 

transferência da linguagem para o interior do sujeito (pensamento verbal), despontando como 

resultado o discurso interno. Segundo este mesmo autor, podemos também afirmar que, por 

consequência, a reflexão [grifo nosso] é a internalização das vozes sociais
22

 que se sucedem 

nas interações entre os sujeitos. A construção e entrada do sujeito no universo simbólico, pela 

sua apropriação, se dá pelos mecanismos de internalização e pela produção cultural como 

resultado da história humana (Pino, 1991).  

Para Leontiev (1978/2004) a internalização ou apropriação
23

 é um processo sempre 

ativo. Isso não significa dizer que é apenas uma ação do sujeito sobre o mundo concreto, mas, 

um processo em que o sujeito realiza uma atividade ativa correspondente ao objeto ou 

fenômeno. Ou seja, quando um sujeito se apropria de um objeto ou instrumento 

historicamente construído, significa que ele aprendeu a servir-se dele adequadamente. Para 

este teórico, a apropriação constitui o principal mecanismo do desenvolvimento psicológico 

do ser humano, tendo como característica vital criar novas funções psicológicas. Por isso, as 

funções especificamente humanas, chamadas de processos psicológicos superiores, se formam 

no processo de apropriação pelo sujeito do mundo dos objetos e fenômenos. 

Com essa reflexão, mais uma vez, a linguagem torna-se a principal condição para que 

o processo de internalização ocorra. Por isso, enfatizamos anteriormente, que a linguagem 

atravessa todos os discursos e conceitos da psicologia Vigotskiana. No processo de 

internalização, o ser humano se apropria do mundo, tornando as atividades externas 

                                                 
22

 A análise do discurso Bakhtiniana aponta a noção de contexto como vozes sociais, ou seja, os efeitos de 

sentidos que estão presentes e atravessam o discurso do sujeito. Portanto, a apropriação dos diversos discursos 

torna o outro presente no discurso do sujeito (Faraco, 2013). 
23

 Os termos apropriação e internalização traduzem um mesmo processo e expressam claramente a constituição 

psicológica do sujeito que não se situa na ordem biológica mas na ordem da cultura (Pino,1993). Desse modo, 

ainda que não sejam sinônimos, as significações desses conceitos remetem a iguais definições. 
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transformadas em atividades internas, construindo assim as capacidades próprias do seu 

psiquismo. Brossard (2012) afirma que o processo de apropriação é o conjunto das atividades 

e representações mentais por meio dos quais os sujeitos tornam seu o mundo humano. Desse 

modo, aprendem a utilizar os objetos do cotidiano; aprendem a ler; a escrever; a contar, 

sobretudo, apreendem os diferentes papeis sociais e as múltiplas formas de intervenção no seu 

contexto sociocultural.  

Por isso, no processo de apropriação os sujeitos, ao estabelecerem relações com os 

outros, internalizam o mundo social, sendo a constituição singular do sujeito o resultado da 

internalização dos processos históricos, sociais e culturais da realidade objetivada. Isso 

aparece explicitamente na citação a seguir, quando Leontiev (1978/2004) afirma: 

O processo de apropriação do mundo dos fenômenos e dos objetos criados pelos 

homens no decurso do desenvolvimento histórico da sociedade é o processo 

durante o qual teve lugar a formação, no indivíduo de faculdades e de funções 

especificamente humanas. (p.274) 

Portanto, no que diz respeito a este teórico, o processo de apropriação efetua-se no 

decurso do desenvolvimento das relações do sujeito com o contexto que é construído pelas 

condições históricas, sociais, e culturais nas quais ele vive, e como sua vida se constitui nestas 

condições. Como consequência, o desenvolvimento psicológico do ser humano é o resultado 

do processo de apropriação que constitui o mecanismo da “hereditariedade” [grifo do autor] 

social (Leontiev, 1978/2004).  

Realizadas estas considerações nas obras destes autores, sobre o conceito de 

internalização em Vigotski, (1931/2012c) e o de apropriação, em Leontiev (1978/2004), 

assinalamos, no interior de uma certa tradição psicológica, que o primeiro é mais presente em 

Vigotski (Pino, 1993) e o segundo, em Leontiev. No entanto, ambos remetem ao mesmo 

processo, qual seja, (Vigotski, 2007) “a reconstrução interna de uma operação externa” (p.56). 
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Dito de outro modo, é a formação de um plano interno dinâmico, por meio de uma operação 

dialética, que reconstrói uma atividade inicialmente no nível externo (fenômenos sociais) em 

uma ação interna (fenômenos psicológicos) mediada pelos processos de significação, logo, 

pela linguagem. Nessa direção, os sujeitos se constituem, constroem conhecimentos e dão 

significados, socialmente compartilhados, às coisas do mundo.   

Por fim, podemos afirmar que Vigotski trouxe elementos fundamentais em sua 

produção teórica que permite-nos reconhecer, neste autor, um estudo que delineou a 

concepção de um sujeito semiótico, ou seja, constituído na e pela a linguagem e construído 

nas interações sociais, em uma relação dialética. Ademais, a substancial influência que os 

diferentes contextos socioculturais exercem na constituição do sujeito Vigotskiano. 

 

1.4 Vivências e emoções 

 

Neste tópico discutiremos especialmente dois conceitos centrais na psicologia 

Histórico-Cultural:  vivências e emoções. Esta é uma discussão muita ampla; desse modo, à 

guisa de sistematizarmos o estudo desses dois conceitos a partir da psicologia Histórico-

Cultural , articularemos algumas reflexões obedecendo, em um primeiro plano de 

organização, a discussão e análise do conceito fundamental da categoria “vivência”; na 

sequência, explicitaremos o posicionamento contrário de Vigotski (1933/2004) em relação às 

correntes psicológicas explicativas e descritivas que enfatizavam, nos estudos das emoções, os 

aspectos fisiológicos, ou seja, exclusivamente orgânicos e, por fim, enfocaremos o estudo do 

desenvolvimento histórico das emoções. Delineando essas discussões Vigotski (1933/2004) 

recorre aos fundamentos filosóficos da teoria espinosiana
24

 como um princípio direcional para 
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 Baruch Spinoza (1632 - 1677), filósofo holandês. Vigotski realizou recorrentes diálogos com as contribuições 

filosóficas espinosiana sobre os estudos das emoções. 
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o desenvolvimento de uma nova orientação nas novas investigações sobre o estudo das 

emoções 

Dito de outro modo, na busca de compreendermos a importância e a contribuição da 

psicologia Vigotskiana sobre as vivencias e emoções realizaremos, como afirmamos 

anteriormente, uma apreciação reflexiva sobre a concepção de Vigotski acerca dessas duas 

temáticas, assim como, as suas principais críticas às teorias (Vigotski, 1933/2004) que se 

posicionaram a partir de uma vertente naturalizante sobre as emoções, valorizando o papel das 

estruturas cerebrais na formação das mesmas. Tal como concebem, estas teorias descrevem as 

emoções principalmente a partir de um conjunto reduzido de processos, quer dizer, como 

reações fisiológicas e sensações físicas (teoria proposta por James-Lange em 1884), ou, 

fundamentalmente, como um acontecimento gerado por reconhecimento cognitivo a partir de 

centros cerebrais específicos (teoria proposta por Walter Cannon em 1929) (Ortiz, 2010). 

Frente a essas interpretações teóricas, sobre os estudos das emoções, Vigotski (1933/2012d) 

assume posicionamento crítico e propositivo, quando explicita: “toda vivência é uma vivência 

de algo” (p.383), portanto, compreendendo-a como uma unidade de categoria relacional entre 

o sujeito e o meio. 

Seguindo a linha de sistematização anteriormente articulada e sem a intenção de 

polemizar, iniciamos este estudo reconhecendo a existência de algumas divergências sobre a 

tradução do significado da palavra perejivânie. Delari Jr e Passos (2009), explicam que na 

língua russa a palavra perejivânie revela-se como um conceito permeado de significados 

amplos, profundos e de difícil interpretação. Dentre algumas traduções do termo perejivânie 

estão as seguintes: vivência, emoção, experiência, experiência emocional. Consequentemente, 

esta multiplicidade de significações apresenta-se como uma das primeiras dificuldades de 

tradução dessa categoria em textos psicológicos elaborados e produzidos em países que ainda 

não estão familiarizados com a língua russa.  Esta situação, por exemplo, está presente (Delari 
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Jr & Passos,2009) nas traduções em língua portuguesa que atribuem o significado de 

perejivânie como sinônimo de experiência [grifo nosso], já que, nesse caso, existe no léxico 

russo um outro termo, “opit”, de igual tradução. 

Feitas essas considerações iniciais, acerca da constatação sobre esta divergência 

conceitual, e não sendo propósito deste tópico o estudo etimológico da palavra perejivânie
25

 

partiremos, portanto, para definir a compreensão de Vigotski sobre o significado deste termo. 

Vigotski (1933/2012d) explica que a vivência cumpre uma dinâmica biossocial, e, nesse 

sentido, é algo que se situa entre o sujeito e o contexto, estabelecendo, portanto, uma condição 

de intermédio entre ambos. Esta relação cumpre a função de revelar o significado, para o 

sujeito, do momento vivido e de que modo os aspectos do meio influenciam o seu 

desenvolvimento.  Dito de outro modo, para Vigotski, a vivência expressa, de maneira clara, 

duas direções: o meio em sua relação influenciando o sujeito; e o modo como ele vive essa 

dinâmica ao manifestar, naquele momento específico, a sua singularidade construída ao longo 

do seu desenvolvimento histórico-social. Seguindo essa mesma linha de argumentação, 

Vigotski (1933/2012d, p.383) afirma: 

A teoria moderna introduz a vivência como unidade da consciência, isto é, como 

unidade na qual as propriedades básicas da consciência figuram como tais, 

enquanto que na atenção, no pensamento não se dá tal relação. A atenção não é 

uma unidade da consciência, senão um elemento da consciência, carente de outros 

elementos, com a particularidade de que [nesse elemento] a integridade da 

consciência como tal desaparece. A verdadeira unidade dinâmica da consciência, 

unidade plena que constitui a base da consciência, é a vivência. 

Por conseguinte, sendo a vivência uma unidade da consciência, ela nem representa 

unicamente uma categoria que resulte da ação do meio sobre o sujeito, como inversamente, 
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 Nesta dissertação, utilizaremos a tradução das obras de Vigotski publicada em espanhol. Por consequência, a 

palavra perejivânie será definida como vivência. 
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não é uma particularidade exclusiva da constituição do sujeito. Em função do que acabamos 

de explicitar, durante o processo de desenvolvimento histórico realizam-se uma série de 

vivências, que são reguladas pelas diferentes relações intersubjetivas, que se sucedem nos 

diversos momentos das realidades do contexto. 

Além das reflexões que acabamos de descrever sobre as ideias de Vigotski acerca das 

vivências, destacaremos agora uma reflexão sobre o aspecto singular do sujeito como 

elemento constitutivo dessa unidade. Conforme Vigotski (1933/2012d), a vivência pode ser 

compreendida como a relação interior do sujeito com um ou outro momento de sua realidade.  

Desse modo, no processo de desenvolvimentos histórico, as relações dos sujeitos com as 

distintas partes constitutivas do contexto ganham significados diversos, mesmo que esses 

elementos permaneçam inalterados. Para (Vigotski, 2010b), a interpretação do sujeito, por 

intermédio da vivência, das diferentes situações do contexto é o que configura os 

determinantes específicos da influência do meio sobre o mesmo. Com suas palavras: 

A vivência é uma unidade na qual, por um lado, de modo indivisível, o meio, 

aquilo que se vivencia está representado – a vivência sempre se liga àquilo que 

está localizado fora da pessoa – e, por outro lado, está representado como eu 

vivencio isso, ou seja, todas as particularidades da personalidade e todas as 

particularidades do meio são apresentadas na vivência, tanto aquilo que é retirado 

do meio, todos os elementos que possuem relação com dada personalidade, como 

aquilo que é retirado da personalidade, todos os traços de seu caráter, traços 

constitutivos que possuem relação com dado acontecimento. Dessa forma, na 

vivência, nós sempre lidamos com a união indivisível das particularidades da 

personalidade e das particularidades da situação representada na vivência 

[grifos do autor] (p.687). 
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Dito isto, é possível afirmar que as singularidades constitutivas dos sujeitos são 

determinantes para que uma mesma situação suscite vivências diferentes. É necessário 

considerar que, concomitantemente, as particularidades das diferentes situações do contexto 

são, também, determinantes nas distintas vivencias. Apoiado nessa constatação Vigotski 

afirma: “Por isso, nós temos o direito de estudar a vivência como uma unidade de elementos 

do meio e de elementos da personalidade” (p.687).  

Um outro ponto a destacar sobre a relação sujeito e meio por intermédio da vivência 

diz respeito à diferenciação entre significado e sentido [grifo nosso] que cada situação pode 

suscitar no sujeito. Contudo, essa distinção entre significado e sentido não se restringe às 

reflexões desse autor em relação à vivência; ao contrário, comparece em suas reflexões, como 

fundamental na compreensão das relações entre Pensamento e Linguagem. A esse respeito, 

Vigotski (2014d) estabelece um diálogo com Paulhan
26

: 

A primeira
27

 consiste no predomínio do sentido da palavra sobre seu significado.  

Pauhlan prestou um grande serviço na análise psicológica da linguagem ao 

introduzir a distinção entre o sentido da palavra e seu significado. Segundo ele, o 

sentido da palavra é a soma de todos os eventos psicológicos evocados em nossa 

consciência graças a ela. Portanto, o sentido da palavra é sempre uma formação 

dinâmica, variável e complexa que têm várias zonas de estabilidade diferentes. O 

significado é somente uma dessas zonas de sentido, a mais estável, coerente e 

precisa. A palavra adquire seu sentido em seu contexto, como se sabe, muda de 

sentido em contextos diferentes. Ao contrário, o significado permanece invariável 

                                                 
26

 Frederic Paulhan (1856 – 1931). Psicólogo Francês. Vigotski utilizou os trabalhos de Paulhan sobre psicologia 

da linguagem 
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 Vigotski, referindo-se às peculiaridades das características da estrutura semântica da linguagem interior, 

destacando que esta funciona diferentemente da linguagem oral.  Portanto, a linguagem interior opera de maneira 

independente com a semântica e não com a fonética (linguagem oral) (Vigotski, 2014d). 
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e estável em todas as mudanças de sentido da palavra nos distintos contextos (p. 

333). 

 Nessa citação, o autor salienta algumas diferenciações entre sentido e significado. Para 

ele, toda palavra está inserida em um contexto e a partir dele ganha um conteúdo conceitual 

[significado] e emocional [sentido]. O sentido de uma palavra apresenta uma dinamicidade 

que é estabelecida pela experiência singular do sujeito com as situações e eventos vividos 

num determinado contexto. Portanto, o sentido como experiencia emocional, depende da 

interpretação que esse sujeito faz dos elementos constitutivos das situações e eventos do meio. 

Em contrapartida, o significado de uma palavra é um conceito compartilhado socialmente, ou 

seja, (Vigotski, 2010b), “O significado de toda palavra sempre consiste na generalização, do 

ponto de vista psicológico” (p.689) a partir de um contexto social e dinâmico. Como 

resultado, podemos observar que o sentido é determinado por uma experiencia singular e 

emocional, sendo o significado um conceito ou ideia construída, generalizada e socialmente 

compartilhada. 

 É nesse espaço de discussão sobre a diferenciação entre sentido e significado da 

palavra que justificamos, uma vez mais, quando afirmamos anteriormente, no tópico sobre os 

processos psicológicas superiores e a mediação semiótica, que a linguagem perpassa todos os 

conceitos centrais da psicologia Vigotskiana. Vigotski (2010b) faz uma análise sobre como as 

generalizações são constituídas nos diferentes momentos desenvolvimentais do ser humano. 

Sobre isso, o autor entende que a criança, em diversos níveis de desenvolvimento, generaliza 

de maneira factual, concreta e visual. Devido a essa composição, os recursos que ela utiliza 

para abstrair um dado acontecimento não correspondem aos mesmos de um adulto; 

distintamente, nos adultos, o que ocorrem são generalizações superiores [conceitos] com 

plenitude de significados, nas diferentes ocorrências e acontecimentos da realidade. Como 

resultado, as situações e eventos de um dado contexto influenciam diferentemente o ser 
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humano nos diversos momentos do percurso desenvolvimental da linguagem. Evidenciamos, 

desse modo, a existência de uma relação interdependente entre o desenvolvimento da 

linguagem e a vivência. 

Realizadas essas reflexões, voltemos a nossa questão principal sobre as diferentes 

vivências que cada situação pode provocar no sujeito, dependendo de como ele significa e dá 

sentido à mesma.  Para Vigotski (2010b), o nível de compreensão que o sujeito tem das 

situações que ocorrem no contexto deriva das suas significações, apreensões e tomada de 

consciência.  Sobre a relação entre os conceitos de tomada de consciência e vivência Toassa e 

Souza (2010) argumentam: 

A generalização das vivências na linguagem é central para a tomada de 

consciência, ou seja, o fato de se tornarem objeto da linguagem é um aspecto novo 

emergente no desenvolvimento, e que exerce uma transformação significativa nas 

relações sociais – pois a criança torna-se consciente não apenas dos objetos e das 

outras pessoas, mas também de si mesma. Atribui sentido e adquire conceitos 

sobre seus afetos peculiares, e, na perspectiva histórico-cultural, esse é o principal 

fundamento do processo de tomada de consciência (p.770) 

 Desse modo, a linguagem cumpre uma dupla função: a primeira, de significar 

conceitualmente as vivências singulares; a segunda, na sua função de intercâmbio social, 

transformar os aspectos singulares da vivência em uma unidade de categoria intersubjetiva 

entre os sujeitos e o meio. Nesse sentido, a vivência realiza seu papel fundamental no 

desenvolvimento Histórico-Cultural do ser humano e sobre isso Vigotski declara 

assertivamente: “um mesmo acontecimento recaindo em crianças com idades diferentes, 

refletindo-se na sua consciência de modo absolutamente diferente, tem para a criança um 

significado diferente” (Vigotski,2010b, p.689).  
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Obedecendo a sistematização de estudo proposta no início desse tópico, procuraremos 

passar agora, a discussão sobre o estudo das emoções (Vigotski, 1933/2004) na psicologia 

Histórico-Cultural. Como dizem os autores (Machado, Facci, & Barroco, 2011), mesmo 

existindo poucas evidências sobre o estudo das emoções em Vigotski, esta temática perpassa 

todos os trabalhos escritos pelo autor, inclusive aqueles que não são de cunho psicológico (no 

entendimento dos autores acima citados) como a tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca 

(1916) e Psicologia da Arte (1925) no qual o autor analisa o fenômeno da reação estética, ou 

seja, o que acontece quando o ser humano se emociona diante de uma obra de arte. Nessa 

mesma direção, Toassa (2011) afirma que no livro Psicologia da Arte, Vigotski realiza um 

prenúncio de suas críticas realizadas na obra Teoria das Emoções, às correntes psicológicas 

que compreendiam as emoções como fenômenos perceptuais e fisiológicos originárias de 

mecanismos estímulo-resposta. 

A principal publicação de Vigotski sobre esse trabalho foi sua obra Teoria das 

Emoções: estudo histórico-psicológico, escrita entre 1931 a 1933 e deixada inacabada pelo 

autor, possivelmente, devido a sua condição debilitada de saúde. Sobre o estado de saúde de 

Vigotski, sua filha Guita Lvovna Vigodskaia (1925-2010), em entrevista à pesquisadora 

brasileira Zoia Prestes, pondera:  

Eu penso que os médicos não entendiam o quanto a doença já tinha avançado, 

mas ele sabia. E eu confirmei isso, depois, em uma das cartas de minha mãe. Ele 

foi internado no dia 2 de junho e, de 10 para 11, morreu; acho que a avaliação dos 

médicos não era das melhores (Prestes, 2010, pp.1030 – 1031).  

De qualquer modo, não obstante a sua frágil saúde, absolutamente essa obra deixou 

contribuições significativas no estudo das emoções ocupando um lugar central em sua vasta 

literatura. 
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Antes de darmos continuidade às reflexões sobre as emoções em Vigotski, é preciso 

tecermos algumas considerações sobre essa obra. De acordo com Sawaia (2000), o título 

original da obra Teoria das Emoções (1931 – 1933) é: Espinosa e sua teoria dos afetos-

prolegômenos
28

 à Psicologia do Homem. Todavia, mesmo com a referência à Espinosa no 

título original do livro esse autor não conseguiu realizar uma análise profunda da filosofia de 

Espinosa; na maior parte dos capítulos tece críticas às teorias psicológicas sustentadas pela 

filosofia de Descartes
29

. Não obstante, o próprio Vigotski afirma, no prefácio de Psicologia da 

Arte (1925), que o seu pensamento constituiu-se sob o signo das palavras de Espinosa. A 

respeito dessa asserção sobre a incompletude da obra Teoria das Emoções (1933/2004), onde 

Vigotski não apresenta detalhadamente uma nova proposta teórica sobre as emoções, Toassa 

(2009) explicita:  

Conhecemos as ideias de Vigotski sobre as emoções, mas elas constituem uma 

concepção e não propriamente uma teoria; o autor elaborou um pensamento 

psicológico que pode nos orientar no comentário a Espinosa, mas não sabemos de 

todo como o bielo-russo era provocado pelo trabalho daquele” (pp.168-169).  

De maneira oposta a essa citação, afirmamos anteriormente no tópico sobre os 

pressupostos históricos e epistemológicos da Psicologia Histórico-Cultural, que o método de 

Vigotski denota uma particularidade única e aparentemente paradoxal, pois, em suas longas 

críticas encontramos não apenas discordâncias, mas brilhantemente, seus posicionamentos 

teóricos, fundamentados e sustentados em bases filosóficas, epistemológicas e ontológicas. 

Desse modo, ainda sobre a obra Teoria das Emoções, como explica Oliveira e Rego 

(2003), uma versão preliminar datada de 1933, com pequenos trechos desse trabalho, foi 

publicada em Russo no final do ano de 1960. Contudo, a versão completa desse texto foi 
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 Conforme definição dada pelo dicionário Houaiss, prolegômenos é um amplo texto introdutório que contém as 

noções preliminares e princípios básicos necessários à compreensão de um livro. 
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 René Descartes (1596 - 1650). Matemático e Filósofo Francês. 
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reproduzida, na Rússia, como obra inédita, no sexto volume das obras escolhidas [grifo 

nosso] em 1984, com o título Teoria das emoções: investigação histórico-psicológico. Nesse 

mesmo volume foram publicados: O instrumento e o signo no desenvolvimento da criança 

(1930) e Psicologia da criação do ator (1936), sendo o primeiro, considerado inédito. Ao 

discutirmos essas questões, é importante mencionarmos que o estudo das emoções na 

perspectiva Vigotskiana é uma continuidade propositiva de suas investigações que fomentava 

construir um novo rumo à psicologia e uma nova concepção de sujeito (Sawaia, 2000). 

Entretanto, mesmo esta temática ter atravessado toda a produção teórica de Vigotski, o estudo 

sobre as emoções na psicologia Histórico-Cultural é considerado, ainda, pouco explorado 

pelos estudiosos da teoria Vigotskiana (Machado, et al., 2011).  

Feitas essas reflexões acerca da obra Teoria das Emoções, partiremos para o contexto 

das discussões que permitem definir o estudo das emoções na psicologia Histórico-Cultural. 

Os estudos de Vigotski sobre esta temática é fundamentado, em um primeiro momento, 

principalmente por suas críticas às correntes psicológicas naturalizantes e fisiológicas das 

emoções, em especial, as concepções de William James e Carl Lange, que desenvolveram, 

independentemente, a teoria das emoções de James-Lange. Em síntese, como explicam, 

Chaves, Maia Filho, Oliveira, e Pereira Neto (2012): “Tal teoria afirma que as emoções 

fundamentalmente, dependem de um sistema de feedback do organismo; isto é, a emoção 

decorre da percepção das alterações fisiológicas, de tal modo que a interpretação dessas 

mudanças é correlacionada como uma emoção específica” (p.140). Portanto, as emoções não 

podem existir sem alterações orgânicas e ocorrem somente quando o indivíduo interpreta suas 

respostas fisiológicas ou sensações, decorrentes dos estímulos sensoriais (Ortiz, 2010). Esse 

modelo sintetiza-se nos seguintes exemplos: ficamos tristes porque choramos e ficamos com 

medo porque trememos, ou seja, esta teoria considera as reações fisiológicas como a fonte das 

emoções (Vigotski, 1933/2004). 
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Como afirmamos anteriormente, Vigotski dedica grande parte dos seus estudos no 

livro Teoria das Emoções, as suas críticas em relação à teoria organicista das emoções, sendo 

este o ponto inicial do seu desenho investigativo sobre esta temática (Paéz, 2010). Ou seja, o 

percurso metodológico esboçado, a partir do seu juízo crítico, foi em relação às bases 

filosóficas que sustentavam os pressupostos psicológicos dessas teorias sobre as emoções. 

Vigotski nega categoricamente a afirmação de James e Lange quando os mesmos estabelecem 

aproximação conceitual de suas ideias com a doutrina filosófica dos afetos de Espinosa. 

Diante desta afirmação, Vigotski (1933/2004) atesta: “ao estudar cuidadosamente a origem 

ideológica e a natureza filosófica da teoria de James-Lange, vê-se que esta teoria não está 

vinculada em absoluto com a teoria das paixões de Spinoza, mas com as ideias de Descartes e 

de Malebranche (p.83)”, ambos filósofos de concepção racional e dualista. E continua sua 

ideia, justificando que a origem desse equívoco, por parte de James e de Lange, repousa na 

pouca preocupação desses autores com as bases filosóficas da teoria que haviam criado.  

 Realizadas essas reflexões, fica evidente que um dos eixos fundamentais de discussão 

da investigação crítica de Vigotski no estudo a respeito das emoções é sobre o problema 

filosófico da psicologia explicativa e descritiva. Sobre isso Vigotski (1933/2004) esclarece 

que em comum estas teorias estabelecem um parentesco filosófico intrínseco: “ambas 

procedem da mesma raiz: a filosofia de Descartes” (p.124) sendo portanto construídas sobre 

os fundamentos mecanicistas e espiritualistas. Este mesmo autor continua: “nesse sentido 

Espinosa se opõe a qualquer psicologia descritiva contemporânea como um adversário 

intransigente. Foi ele quem combateu o dualismo cartesiano, o espiritualismo e o teleologismo 

que essa teoria fez renascer” (p.232). Ainda sobre as observações em relação a Espinosa, o 

teórico citado asserta: “ele foi precisamente o pensador que, pela primeira vez, criou no plano 

filosófico a possibilidade de fato de uma psicologia explicativa do homem como ciência no 

verdadeiro sentido do termo, e trouxe a via do desenvolvimento posterior” (p.232).  
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Como assinalamos anteriormente, Vigotski concebe a filosofia de Espinosa como uma 

proposição fundante em suas investigações sobre o estudo das emoções. Por isso, justifica seu 

posicionamento categórico em afirmar que as bases filosóficas das teorias das emoções 

vigentes em seu contexto eram sustentadas pelo dualismo racional de Descartes. Nessa mesma 

linha de discussão, é imprescindível considerarmos a pertinência da afirmação de Vigotski, 

(2004): “não pensamos em encontrar na teoria das paixões de Espinosa uma teoria preparada, 

válida para as necessidades do saber cientifico moderno” (p.59). Isto posto, as investigações 

de Vigotski à luz do saber cientifico contemporâneo buscam o que há de plausível na teoria de 

Espinosa para suas investigações acerca de uma inovadora concepção no estudo das emoções. 

Feitas essas considerações sucintas a respeito da influência da filosofia de Espinosa no 

pensamento Vigotskiano, partiremos para algumas reflexões sobre o estudo das emoções na 

psicologia Histórico-Cultural. Como vimos, para Vigotski, o ponto de vista das teorias 

psicológicas organicistas sobre as emoções não atendia o seu entendimento a respeito do 

desenvolvimento histórico das emoções. Nas palavras do próprio Vigotski (1933/2004) pode 

ser compreendido seu posicionamento: 

Para falar com mais clareza, nossa meta é criar as bases primeiras de uma teoria 

psicológica dos afetos que seja plenamente consciente de sua natureza filosófica, 

que não tenha problema em fazer as generalizações mais elevadas, adequadas a 

natureza psicológica das paixões, e digna de se tornar um dos capítulos da 

psicologia humana, talvez até mesmo em seu capítulo principal. (p.58) 

Para Vigotski (1930/2013b), o desenvolvimento histórico das emoções consiste 

fundamentalmente, na ação, em que se alteram as conexões inicias em que foram produzidas e 

consequentemente, surge uma nova ordem e novas conexões. Evidenciando essa ideia, o 

teórico exemplifica: “meu desprezo por outra pessoa entra em conexão com a valorização 

dessa pessoa, com a compreensão que tenho dela. E nessa síntese complicada é onde 
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transcorre a nossa vida” (P.87). Isto significa que, por meio de um processo dialético, a 

constituição intersubjetiva do sujeito histórico configura as emoções, tirando-as de uma 

concepção naturalista que as compreende como processos fisiológicos da ordem das funções 

psicológicas inferiores e elevando-as para um plano superior da vida psicológica. Como 

explica, Machado et al. (2011): “Para Vigotski, as emoções são funções psicológicas 

superiores, portanto, culturalizadas e passíveis de desenvolvimento, transformação ou novas 

aparições. Além disso, a concepção vigotskiana de emoção coloca esse processo psicológico 

em estreita relação com outros do psiquismo humano” (p.651). 

 Para Vigotski (1930/2013b), as emoções concebidas como processos psicológicos 

superiores surgem somente na condição histórica, sendo o resultado das relações 

intersubjetivas entre os sujeitos e neste fato reside o processo de desenvolvimento das 

emoções. Outrossim, este autor, afirma a respeito da influência dos afetos na vida psíquica: 

Digo simplesmente, nossos afetos atuam num complicado sistema com nossos 

conceitos e quem não souber que os ciúmes de uma pessoa relacionada com os 

conceitos maometanos da fidelidade da mulher são diferentes dos de outra 

relacionada com um sistema de conceitos opostos sobre o mesmo, não 

compreende que esse sentimento é histórico, que de fato se altera em meios 

ideológicos e psicológicos distintos, apesar de que nele reste sem dúvida uma 

certa raiz biológica, em virtude do qual surge esta emoção. (p.87). 

Neste contexto, Vigotski liberta-se das concepções que reduzem as emoções a triviais 

funções fisiológicas, situando-as como um campo interdependente da vida psicológica dos 

sujeitos. Em síntese, para Costa e Pascual (2012) emocionar-se seria, pois, para Vigotski, 

ultrapassar a constatação das mudanças no corpo (reações reflexas que provocam alteração na 

cor da pele, ressecamento da boca, sudorese, palpitações etc.) para dar-lhes significação no 

repertório das ações humanas. Posto que, de acordo com Machado, et al. (2011) o autor 
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bielorrusso compreende “as emoções como formadas a partir de condições histórico-culturais, 

portanto, aprendidas em determinado contexto” (p.651) desempenhando uma atividade 

mediadora, ao cumprir uma função de intermédio entre o sujeito e o seu contexto histórico-

social. 

Feitas essas discussões sobre os conceitos de vivência e emoção na Psicologia 

Histórico-Cultural, a partir daqui, estabeleceremos algumas reflexões sobre a relação entre a 

emoção e o processo de desenvolvimento do sujeito, ou seja, a emoção como um processo 

psicológico superior, que se aprende e se desenvolve a partir dos contextos e eventos onde o 

sujeito está inserido, ou seja, a relação interdependente que se dá entre emoção e 

desenvolvimento. Entretanto, antes de introduzirmos essa discussão, caberia então, nos 

dedicarmos à definição do conceito de desenvolvimento. De acordo com Bozhovich (2009), o 

processo de desenvolvimento não é, de forma alguma, linear, segmentado, explicativo e 

causal, mas, sim, o resultado da internalização entre os fatores externos e internos, ou seja, 

como se organizam os processos da integralidade e singularidade do sujeito. Nessa direção, 

Campos e Francischini (2003) afirmam: 

o processo de desenvolvimento consiste na internalização de regras, valores, 

modos de pensar e de agir ocorrentes nas interações sociais do cotidiano dos 

sujeitos, nas práticas sociais e discursivas que permeiam as instituições sociais 

(família, escola, igreja, trabalho...) e os meios de comunicação. Nessas interações, 

recorre-se aos instrumentos de mediação semiótica disponíveis na sociedade, entre 

os quais a linguagem ocupa posição privilegiada (p.120). 

Nesse sentido, os autores supracitados afirmam que o desenvolvimento é a 

transformação integral que se produz no sujeito a partir de sua inserção no mundo da cultura e 

das relações sociais. Destarte, para estes teóricos, o desenvolvimento é por essência cultural, 

tendo como consequência a compreensão das possibilidades de autonomia do sujeito. 



53 

 

Consequentemente, esta concepção enfatiza as inter-relações e interdependências entre os 

aspectos físicos, cognitivos, sociais e emocionais, resultando em um processo holístico, 

dinâmico e integrado. 

Considerando a perspectiva de desenvolvimento desses autores, e como vimos 

anteriormente, para Vigotski (1930/2013), as emoções ganham importância no 

desenvolvimento do sujeito, em razão de surgirem na sua condição histórica e a partir das 

relações sociais. Machado, et al. (2011) afirmam que em diversas culturas as emoções são 

expressas em signo (palavra, gesto) modificando-se e ganhando continuidade na 

intersubjetividade, tendo a linguagem um papel central como organizadora das mesmas.  Em 

vista disso, os sentimentos (dimensão psicológica das emoções) são emoções que ganham 

significado por meio da linguagem, e, em diferentes contextos participam do processo de 

desenvolvimento sociocultural dos sujeitos (Costa & Pascual, 2012).  

Isto posto, para esses autores, no processo de desenvolvimento os sujeitos estabelecem 

intercambio social, portanto, comunicam-se e aprendem socialmente a significar suas 

emoções (sentimentos), constituindo sua condição, enquanto sujeitos, histórico-sócio-

emocionais.  Sendo assim, as palavras organizam e materializam as emoções, desvencilhando-

as do mundo interno dos sujeitos e expressando-as em sua realidade externa (conjunto de 

relações sociais). Nessa direção destacamos as palavras de Machado, et al. (2011): "as 

concepções de linguagem e emoção estão imbricadas pelo colorido emocional que acompanha 

cada palavra, situado no tempo e na história” (p.652). Desse modo, a linguagem torna-se 

essencial tendo um papel indispensável, tanto nas relações sociais como nas emoções 

historicamente aprendidas. 

Como mostra Brossard (2012), as emoções humanas têm um caráter eminentemente 

cultural e significante, ou seja, vão sendo organizadas dinamicamente de acordo com o meio 

social no qual o sujeito está inserido. Nesse sentido, se constroem, se transformam, se 
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significam, se ressignificam, são constituídas no contexto social e por conseguinte, essenciais 

para o desenvolvimento do sujeito. Cabe-nos destacar, desse modo, a necessidade de uma 

concepção de sujeito que leve em consideração o desenvolvimento social das emoções, e que 

a vida emocional ganhe um lugar central na dimensão psicológica desenvolvimental. Para este 

mesmo autor, as expressões emocionais (risos, choros) são materializações da experiência 

emocional do sujeito, isto é, a dimensão afetiva de como ele viveu e experimentou dada 

situação ou evento. Desta maneira, o desenvolvimento é compreendido essencialmente como 

uma transformação de relações interfuncionais e de mudanças nessas relações e, portanto 

mudanças de posição do sujeito (relação dialética). Desse modo, as emoções diferenciam-se e 

transformam-se no decorrer do desenvolvimento em alterações ou mudanças de posição dos 

sujeitos no centro do sistema das funções vividas nas diferentes situações do contexto. 

Em relação ao que acabamos de mencionar, sobre a posição que o sujeito ocupa no 

contexto em que vive, Vigotski (2010b) narra um exemplo de um caso clínico, sobre a reação 

emocional de três crianças, em diferentes faixas etárias, de uma mesma família que 

apresentam experiências emocionais completamente distintas decorrentes da mesma 

circunstância familiar: a situação de uma mãe que bebe e, posto que, sofre de transtornos 

psicológicos em razão disso. Em função disso, as crianças vivem estados de pavor e medo 

pelos acessos de raiva da mãe que as agridem quando se encontra em estado alterado de 

consciência
30

 devido a ingestão de bebida alcoólica. Desse modo, este mesmo autor relata: O 

primeiro, a criança menor, reage emocionalmente a essa situação com atitudes afetivas de 

desespero e insegurança; o segundo filho desenvolve um conflito interno ambivalente: a mãe 

como figura de apego positivo, e contrariamente, também experimenta emocionalmente 

                                                 
30

 Nos estudos sobre a consciência humana, considera-se que existe um estado alterado de consciência quando a 

atividade mental parece alterada ou fora do normal para a pessoa vivenciando o estado. Alguns estados alterados 

de consciência, como o sono e os sonhos, são experimentados por todos; outros resultam de circunstâncias 

especiais, como meditação, hipnose ou o uso de drogas (Hilgard, et al., 2012), no caso apresentado por Vigotski, 

decorrente da ingestão de bebida alcoólica.  
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sentimentos de medo, ódio e hostilidade; por fim, o terceiro, o filho mais velho, apresentou 

dois traços de maturidade precoce, o primeiro, ao compreender a situação de que sua mãe era 

doente, suscitando dessa forma, sentimentos de compaixão em relação a mesma, o segundo, 

de que os irmãos mais novos estavam em perigo por isso necessitavam de cuidados e 

proteção, em síntese, “cada uma delas tem um quadro completamente distinto de disfunção de 

desenvolvimento devido a uma mesma situação. A mesma circunstância resulta num quadro 

totalmente diferente nas três crianças” (p.684). De acordo com Vigotski (2010b), os 

determinantes do contexto exercem um papel importante no desenvolvimento psicológico e 

emocional da criança, ou seja, a maneira singular de como ela toma consciência, concebe e se 

relaciona com acontecimentos e situações específicas. 

Para Bozhovich (2009), a experiência emocional depende da condição da criança na 

faixa etária de seu desenvolvimento, portanto, em relação ao caso clínico apresentado por 

Vigotski, as diferentes atitudes afetivas que as crianças apresentam em relação ao 

comportamento da mãe, é permeada pela afetividade e a carga afetiva que cada uma 

individualmente deposita nessa experiência. Nesse sentido, cada ação singular das três 

crianças responde a alguma necessidade, interna ou criada pelo próprio contexto familiar. 

Sendo assim, as condições internas da criança e a maneira de como ela se relaciona com o 

meio, irá, desse modo, estabelecer a singularidade da experiência emocional. Por isso, os 

motivos que levam as ações dos sujeitos só podem ser compreendidos a partir das 

necessidades (internas e externas) que impulsionam essa ação. Portanto, a investigação em 

compreender a importância das emoções e das vivências no processo de desenvolvimento, é, 

concomitantemente, a busca em conceber a constituição histórica do sujeito e suas 

possibilidades de singularização, ambas mediadas pela experiencia emocional, e pelas 

relações estabelecidas no contexto. Dessa forma, os estudos das vivências e das emoções 
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ganham originalidade na obra de Vigotski, como, também, no estudo do desenvolvimento 

humano, abrindo novos caminhos e possibilidades na busca da compreensão do ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

2. A Psicologia psicogenética de Henri Wallon 
 

Henri Wallon (1879 – 1962) viveu em um contexto histórico de intensa instabilidade 

social e mudanças políticas
31

, motivo pelo qual alguns autores brasileiros destacam que esse 

cenário de turbulência propiciou as condições fundamentais de influência sobre suas ideias 

acerca do lugar central que o meio ocupa em sua concepção teórica (Galvão, 2011). Nesse 

sentido, na busca de compreendermos a perspectiva Walloniana, é relevante destacarmos, no 

início dessa reflexão, a importância imprescindível que o meio social exerce no pensamento 

desse teórico sobre a psicogênese da pessoa completa
32

. 

O lugar histórico-social da teoria de Wallon situa-se em um contexto em que as correntes 

psicológicas vigentes apresentavam uma visão reducionista a respeito do conhecimento 

psicológico. Desse modo, tais concepções enfatizavam os processos lineares, biologizantes, 

                                                 
31

 Acontecimentos como as duas guerras mundiais, o avanço do fascismo, as revoluções socialistas e as guerras 

para libertação das colônias na África que causaram impactos em grande parte da Europa e, em especial, a 

França. (Galvão, 2011). 
32

 Estudo integrado do ser humano contextualizado. Compreende as dimensões afetiva, motora e cognitiva nas 

suas relações com o meio. 
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idealistas e mecanicista acerca do psiquismo humano. Nas próprias palavras de Wallon 

(1942/2008) podemos encontrar sua posição perante esses sistemas psicológicos: 

As psicologias da consciência têm como traço fundamental procurar no indivíduo 

sozinho os elementos ou os fatores de sua vida psíquica. É como se ele tivesse 

como Robinson 
33

  em sua ilha, as aptidões requeridas para tirar diretamente da 

natureza ambiente a substancia material e os instrumentos de que o homem 

civilizado precisa ou que o exercício do pensamento exige (p.47). 

Nessa lógica, este cenário em que se adentra a ciência psicológica, tornou-se palco 

para Wallon assumir uma posição crítica em relação à Psicologia a partir de uma perspectiva 

oposta em relação as abordagens vigentes. Outrossim, Silva (2007) argumenta: 

Wallon, portanto, desde seus primeiros textos, busca produzir uma nova 

psicologia, uma solução para os reducionismos tanto do materialismo 

mecanicista-organicista quanto do espiritualismo. Por esse motivo, o que é e como 

se constitui a consciência torna-se o tema central de suas primeiras investigações, 

ainda na segunda década do século XX. (p.150) 

Certamente, o projeto de Wallon foi de criar uma psicologia geral e, portanto, formular 

uma nova concepção de homem, baseada em um pensamento crítico e dialético, com forte 

influência marxista (Naujorks, 2000 e Gratiot-Alfandéry, 2010). Em consequência, Wallon 

direciona suas investigações para as crianças, pois, para esse autor, por meio delas, é possível 

pesquisar e compreender a origem do psiquismo humano consolidando assim, seu interesse 

pela psicologia da criança e pela infância como problema concreto de interesse em seus 

estudos (Galvão, 2011). Em função do que acabamos de afirmar, Gratiot-Alfandéry (2010) 

esclarece que alguns teóricos, no Brasil, (La Taille, Oliveira, e Dantas, 1992) inserem os 

                                                 
33

 Robinson Crusoé é um romance de aventura literária, escrito por Daniel Defoe, sendo o texto original 

publicado em 1719. A narrativa relata a história de um náufrago numa ilha que, após um naufrágio marítimo, 

luta por sua sobrevivência. 
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fundamentos Wallonianos como uma das teorias psicogenéticas
34

, visto que procura 

compreender a gênese e a evolução do funcionamento psicológico humano.   

Em relação ao estudo da psicogenética Walloniana, apontamos, a partir daqui, uma 

questão importante, qual seja, o posicionamento de alguns de seus leitores em relação à 

complexidade de sua teoria. Os mesmos, a partir de uma perspectiva geral da teoria de 

Wallon, portanto, não minuciosa, expressam a ideia de que seus textos são de difícil 

compreensão. Este fato advém, em primeiro lugar, das características peculiares de sua obra 

que apresenta um vocabulário com terminologias do campo da psiquiatria e da neurologia, 

decorrentes de sua formação em medicina
35

, como também por uma interdiscursividade, 

consequência de sua primeira formação em filosofia (Galvão, 2011; Gratiot-Alfandéry, 2010, 

Silva, 2007, Zazzo, 1978). Uma segunda conjuntura importante sobre as dificuldades, por 

parte de leitores iniciantes, em compreender o pensamento e o estilo denso da obra 

walloniana, diz respeito ao fato de seus escritos apresentarem uma ausência de preocupação 

com a clareza de exposição na sistematização de suas ideias. Por esse motivo, René Zazzo
36

 

(1978) afirma: “Henri Wallon não passa por ser um autor fácil. Sei que o leitor deve fazer um 

verdadeiro esforço para manter o contacto e seguir o seu autor em todos os meandros do seu 

pensamento” (p.107). Segundo esse mesmo teórico, isto deve-se, em parte, à singularidade 

dos processos de argumentação e demonstração científicas empreendidos por Wallon no 

decorrer de seus estudos, obrigando-nos a pensar sua obra em termos dialéticos. Por essa 

razão, acredita ser este um obstáculo que explica, em parte, a pouca difusão da obra 

Walloniana, principalmente nos países anglo-saxões. 

                                                 
34

 De acordo com esses autores, as teorias psicogenéticas estudam as funções psíquicas à luz de sua gênese e 

evolução. 
35

 A primeira formação de Wallon foi no campo da Filosofia, posteriormente decide iniciar seus estudos em 

Medicina, para finalmente adentrar nos domínios da Psicologia. 
36

 Psicólogo francês, discípulo e um dos principais comentadores da vida e obra Walloniana, que o sucedeu no 

laboratório de Psicologia da criança e na direção da Revista Enfance (Revista francesa de psicologia infantil 

criada por Wallon, tendo sua primeira edição no ano de 1948). 
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Como assinalamos anteriormente, os trabalhos teóricos de Wallon buscam produzir 

uma nova psicologia geral, isto é, a construção de uma psicogênese da pessoa completa 

(Dantas, 1983 e Silva, 2007). Assim sendo, destacamos, a partir daqui, algumas de suas 

principais obras reveladoras do seu projeto teórico: A primeira,  As origens do caráter na 

criança: os prelúdios do sentimento de personalidade (1934) que explicita a análise do 

comportamento emocional, ou seja, as principais ideias sobre a formação do eu e o papel da 

emoção e do movimento no desenvolvimento da criança principalmente nos três primeiros 

anos de vida; a segunda, A Evolução Psicológica da Criança (1941), que apresenta de forma 

concentrada os aspectos centrais de sua teoria, sendo assim, a infância e o seu estudo, a 

atividade e a evolução mental da criança e os campos funcionais, sendo  essa obra  

considerada a que melhor sintetiza o pensamento e as contribuições teóricas do autor; A 

terceira, Do Ato ao Pensamento (1942), que discute o desenvolvimento da função simbólica, 

na passagem da motricidade para a representação, principalmente da criança dos dois aos seis 

anos, e por fim,  As Origens do Pensamento na Criança (1945), no qual Wallon dedica-se ao 

estudo dos primórdios da inteligência verbal ou discursiva na criança nos primeiros anos da 

idade escolar, qual seja, de 06 aos 09 anos (Galvão, 2011 e Silva, 2007). 

No tocante às produções teóricas Wallonianas, René Zazzo declara, a título de 

apresentação de Henri Wallon, num artigo incluído na primeira edição portuguesa (1978) da 

obra A Evolução Psicológica da Criança, (Wallon, 1941/2005): “Para apreciar a obra de 

Henri Wallon, o que ela tem de original, de inovador, seria necessário situá-la na história da 

Psicologia e compará-la com as obras dos seus contemporâneos, outros eminentes psicólogos 

da infância (p.9)”. O teórico francês, no prefácio do livro Para Conhecer Wallon - uma 

Psicologia Dialética, de Pedro da Silva Dantas, assim expressa: "Somos forçados a 

ultrapassar nossa razão clássica e a romper com nossa inteligência linear para compreender 

Wallon e, graças a ele, melhor compreender as crianças" (Dantas,1983, p.3). 
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2.1 Pressupostos históricos e epistemológicos da psicologia psicogenética de 

Henri Wallon. 

 

 Como afirmamos no início deste capítulo, Wallon provocou uma arrojada e 

revolucionária ruptura na ciência psicológica, possibilitando inovantes direções no campo 

cientifico. Viveu em um contexto com expressivas transformações econômicas, políticas e 

sociais. Nessa atmosfera de efervescências e contradições socioeconômicas opta pelas 

questões concretas do homem, encontrando no materialismo dialético o fundamento 

epistemológico e metodológico de sua teoria. Diante disso, o próprio Wallon (1975), por sua 

vez, expressa: 

O caso da psicologia não é único naturalmente. O materialismo dialético interessa 

a todos os domínios do conhecimento, tal como interessa ao domínio da acção. 

Mas a psicologia, principal fonte das ilusões antropomórficas e metafísicas, devia, 

com mais relevo que qualquer outra ciência, encontrar nele a sua base e a sua 

direcção normais. (p.67). 

 Como pode ser observado acima, para Wallon, as leis da dialética marxista fornecem à 

Psicologia o sustento epistemológico que permite-nos considerar numa mesma unidade o 

sujeito e o meio, em contínuas interações. Nessa mesma direção, Teixeira (2005) assevera: 

“Portanto, somente o materialismo dialético poderia prover a psicologia dos instrumentos 

necessários para a luta contra as concepções idealistas, mecanicistas e biologizantes que se 

manifestavam, e ainda se manifestam, nessa ciência” (p.10). Nesse contexto de discussão, 

Silva (2007) atesta que Wallon realizará uma transposição teórica, mais efetiva, da dicotomia 

orgânico-social, com maior conformidade ao materialismo dialético somente na década de 
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1930, a partir de uma viagem à Rússia, para um congresso de Psicologia Clínica. Desse modo, 

esse mesmo autor relata: 

Wallon é convidado a participar do Círculo da Nova Rússia, um grupo de 

intelectuais que queria aproximar-se das teses marxistas em seus respectivos 

campos de interesse. É a partir desse envolvimento com o Círculo da Nova Rússia 

que veremos Wallon definindo sua psicologia como propriamente dialética 

(p.150). 

Por isso, Dantas (1983) relembra que não se pode afirmar que a psicologia Walloniana 

procede diretamente das ideias marxistas.  De acordo com este mesmo autor, 

Para se compreender a verdadeira relação entre a psicologia de Wallon e a 

dialética marxista, faz-se mister realçar que a sua iniludível posição em favor do 

materialismo dialético data de 1958, ao passo que a primeira menção explicita 

feita a ele remonta a 1936 (p.153) 

Dito de outro modo, foi após essa viagem a Moscou que despontou em Wallon o 

interesse em estudar de modo mais acurado a relação entre o pensamento cientifico e o 

materialismo dialético. Como consequência desse novo interesse de estudo, surge a ideia de 

formar, com alguns de seus companheiros, o grupo de estudos sobre o materialismo. Para 

Zazzo (1978) “do ponto de vista metodológico, significa abordar o estudo de todo o 

fenômeno, de toda a realidade, pela pesquisa das suas condições de existência” (p.114). Sendo 

assim, em relação aos princípios do marxismo, Wallon conservou seu método de análise 

científica, simultaneamente materialista e dialético.  

Nessa direção, a argumentação de Zazzo (1978) nos convida a discutir a atitude de 

Wallon em repelir quaisquer conjecturas que reduzam a ciência psicológica a um número 

reduzido de processos unilaterais de análise. Por conseguinte, a sua obra só pode ser 

compreendida adequadamente “à luz do marxismo, esse método que praticou com uma 
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consciência cada vez mais clara” (p.110). Diante do exposto, Wallon (1975) esclarece: “A 

psicologia do sujeito não pode ser feita a partir de elementos ou de fatores dissociados, seja 

qual for o processo de análise de que são produto” (p.127). Por isso, este autor, comprometido 

com a história e com as lutas sociais, empreende um esforço para construir uma visão integral 

sobre a compreensão do processo de construção da pessoa.  

Diante do exposto, é importante destacarmos algumas especificidades da atitude 

dialética Walloniana. Sublinhamos que a peculiaridade da postura teórico-metodológica de 

Wallon é de natureza epistemológica, ao contrário de uma posição de natureza ideológica e 

política. Sobre isso Zazzo (1989) explica: “o marxismo não é a trombeta de Jericó” (p.184). 

Isto é, advertindo-nos sobre convicções teóricas que correlacionassem o marxismo às 

expressões: ideologia marxista, etiqueta ideológica e método de pensamento. Tais sentenças 

iriam acarretar dificuldades na compreensão da teoria walloniana, por estarem estabelecendo 

uma relação de conformidade com um sistema. Em vista disso, Wallon (1975) acentua a 

importância das bases marxistas para a Psicologia ao afirmar: “o materialismo dialético é, 

pois, capaz de exercer a sua influência em psicologia tanto prática como teórica” (p.188). 

Nisso, segundo Wallon, esse era o método e o referencial epistemológico por excelência para 

a psicologia.   

Essa relação interdependente entre a Psicologia e o materialismo dialético foi capaz de 

organizar as diferentes correntes psicológicas de natureza exclusiva e irrefutável apresentadas 

por variadas correntes filosóficas. Isto é, ao apresentar e desenvolver sua original proposta 

metodológica, Wallon (1975) ruma no caminho de declarar que a dialética marxista  

dá a psicologia o seu equilíbrio e a sua significação, que subtrai à alternativa dum 

materialismo elementar ou dum idealismo oco, dum substancialismo grosseiro ou 

dum irracionalismo sem horizontes. É ela quem mostra a simultaneamente ciência 

da natureza e ciência do homem, suprimindo deste modo a ruptura que o 
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espiritualismo procurava consumar no universo entre a consciência e as coisas. É 

ela que lhe permite considerar numa mesma unidade o ser e seu meio, as suas 

perpétuas interacções recíprocas. É ela que lhe explica os conflitos dos quais o 

indivíduo deve tirar a sua conduta e clarificar a sua personalidade (p.67). 

Desse modo, na perspectiva walloniana a dialética fomenta, na ciência psicológica, um 

particular dinamismo investigativo, ao ressaltar o estudo da análise do processo psicológico, 

em oposição à análise da propriedade de um fenômeno psicológico, isto é, do seu produto 

final, do resultado do comportamento, da ação última, sem considerar as suas relações 

históricas (Teixeira, 2003). “E esta substituição da propriedade pelo processo, da substancia 

pelo acto, constitui precisamente a revolução que a dialéctica introduziu no nosso modo de 

conhecer” (Wallon, 1975, p. 65). 

Como vimos, foi somente no materialismo dialético que Wallon encontrou a posição 

sede, a fonte e o fundamento matriz de suas decisões epistemológicas (Dantas,1992). E é 

neste contexto que a dialética das relações irá atravessar toda a obra de Wallon, ganhando 

evidente destaque em seus estudos, imprimindo as bases de um salto qualitativo na história da 

psicologia. “Eis porque a sua obra é ao mesmo tempo tão desconcertante, tão perturbante, mas 

espantosamente luminosa quando conseguimos finalmente compreendê-la” (Zazzo,1978, p. 

135).  

Nessa mesma linha de discussão gostaríamos de estabelecer algumas considerações 

sobre a relação entre o materialismo dialético e histórico. Como explica Dantas (1983), entre 

os marxistas, a categoria “totalidade” é imprescindível no processo de compreensão da 

realidade concreta. Isto é, a dialética nos remete à ideia de que nada é concebido isoladamente 

mas, sim, em contínuas relações a outros objetos. Dito de outro modo, para Zazzo (1978) a 

permanente dinamicidade dialética considera que cada evento não pode ser compreendido de 

maneira isolada, que existem ações recíprocas entre os fenômenos nos diferentes contextos. 
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Nesse seguimento, Teixeira (2005) esclarece que o materialismo dialético é responsável por 

promover as relações de mediação entre o materialismo histórico e a história, proporcionando 

o emprego dos princípios do mesmo na explicação da história.  Ainda a respeito dessas ideias, 

V. A. Vishnievski citado por Vigotski, confirma a seguinte tese: “Para todos está claro que o 

materialismo histórico não é o materialismo dialético, mas sua aplicação a história” (Vigotski, 

1927/ 2013c, p.390). 

Nessa perspectiva, destacamos a argumentação de Wallon (1975): “O materialismo 

histórico prolonga e coroa o materialismo dialético. Ao transformar as suas condições de vida, 

o homem transforma-se a si próprio” (p.66). Diante disso, a compreensão materialista 

consolida conceitualmente a psicogenética walloniana, confirmando a natureza dialética de 

suas convicções epistemológicas. Ao longo do seu trabalho, o teórico trouxe discussões que 

situaram a psicologia num campo do conhecimento que refutava as ideias predominantes na 

ciência. Nesse sentido, Dantas (1983) propunha: 

A dialética imperante na metodologia walloniana encontrou nos meios 

acadêmicos, afeitos aos modelos cartesianos de pensamento, forte resistência para 

sua aceitação. Além disso, o movimento da Ciência, que é dialético porque 

responde à dialética da realidade, não fora claramente entrevisto pelos cientistas 

(p.144). 

 Nesse contexto cientifico, permeado por princípios positivistas comtianos, Wallon 

edificava a marca do seu pensamento. Ao discutir sobre a relação da psicologia com outros 

campos de estudo como a pedagogia, a moral, a política, a medicina e a fisiologia, Wallon 

(1975) corrobora: “Mas em relação com todos estes sectores, ela deve estudar e fazer valer as 

necessidades e as possibilidades do homem e de cada sujeito em particular” (p.128). Em suas 

próprias palavras, esse teórico vislumbra um enorme desafio para a psicologia, enquanto 
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ciência: dar conta da condição humana, assim como, das especificidades de cada sujeito 

individualmente.  

Acerca da especificidade e da legitimidade da Psicologia como ciência, Wallon (1975) 

sustenta: “a sua individualidade, a sua unidade, a sua especificidade está em estudar o homem 

em relação com os meios em que ele deve reagir, com as atividades às quais ele se dedica”. 

(p.129). Em relação ao propósito e finalidade da psicologia este mesmo autor prolonga-se: “O 

objecto da psicologia é fazer conhecer a identidade do homem sob os seus diferentes 

aspectos” (p.129). Desse modo, é necessário um método que possibilite o cumprimento das 

especificidades de seu estudo, quer dizer, o materialismo dialético. Em defesa da 

cientificidade na Psicologia, Wallon dispõe: 

Ela deve tomar claramente consciência dos seus meios, dos seus limites, do sector 

que lhe cabe entre as ciências biológicas e as ciências do homem. Ela deve acima 

de tudo evitar uma separação em especializações fechadas a pretexto de melhor 

responder aos serviços que lhe são pedidos; perderia a sua razão de ser (p.128). 

 Segundo Almeida (2012), Wallon desenvolveu seus estudos em defesa do 

materialismo dialético como método epistemológico de sustentação e direção em suas 

pesquisas. Inicialmente, por ser um método capaz de proporcionar na pesquisa psicológica 

uma conciliação entre teoria e prática. Posteriormente, por atender uma de suas preocupações: 

situar a psicologia como ciência do homem e da natureza. Finalmente, por posicionar a 

psicologia numa perspectiva interdisciplinar em relação às demais ciências, recebendo 

contribuições para o cumprimento do seu propósito científico. “Por conseguinte, o 

materialismo dialético é um método de trabalho, não um conjunto de dogmas” (Zazzo,1978, 

p. 135). Nessa perspectiva, Dantas (1992) argumenta que os fundamentos da concepção 

metodológica walloniana estão lançados: “à psicologia convém um tratamento histórico” 

(p.36). Logo, para esta mesma autora, Wallon constrói as bases para suas decisões 
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metodológicas representada em sua atitude dialética e, em vista disto, elege a observação em 

ambientes naturais como procedimento metodológico mais adequado, a partir da concepção 

de que a psicologia é uma ciência que está ocupada com o estudo do ser humano integral. 

 

2.2 Pressupostos ontológicos da psicologia psicogenética de Henri Wallon 

 

Ao discutirmos anteriormente as questões epistemológicas e metodológicas do 

pensamento de Wallon, deparamo-nos, nesse tópico, com o tema sobre a ontologia na 

psicogenética walloniana. Como afirmamos anteriormente, em conformidade com os 

princípios do materialismo dialético, Wallon construiu sua teoria sobre a psicogênese da 

pessoa completa. Nesse sentido, Dantas (1983) nos assegura que “a unidade conceitual da 

obra Walloniana reconhecível através de todos os seus livros, artigos e conferências se 

consubstancia, essencialmente, no materialismo dialético” (p.124). Desse modo, gostaríamos 

de delinear algumas articulações das ideias fundamentais proposta por Wallon, ao longo dos 

seus trabalhos, sobre a constituição do sujeito. 

De acordo com Wallon (1975): “O homem é um ser biológico, é um ser social e é uma 

e a mesma pessoa” (p.129). Nesta citação, o autor, destaca os determinantes de reciprocidade 

entre o sujeito, constituído por um substrato orgânico e por determinantes sociais, e o meio. 

Esta integração sujeito-meio é uma noção fundamental para a compreensão da ontologia 

walloniana. Por isso, ainda sobre as relações entre o sujeito e o meio, este mesmo autor 

prossegue: 

Mas as relações entre o ser e o meio enriquecem-se ainda pelo facto de o meio não 

ser constante e porque uma modificação do meio pode levar quer à supressão quer 

à transformação dos seres que nele manifestam a sua existência” (p.65). 
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Consequentemente, o meio não é um ambiente estático e homogêneo que imprime 

uma determinação de linearidade entre os recursos do contexto e o comportamento dos 

sujeitos. Para Dantas (1983) ao estudar a criança contextualizada, instaura-se uma dinâmica 

de determinações recíprocas entre o sujeito e o seu contexto. Os aspectos físicos e sociais 

próprios de cada cultura particularizam as interações sociais tornando-as singulares, 

estabelecendo uma relação de interdependência distinta entre os seres e o meio. Sendo assim, 

no percurso desenvolvimental da criança, essa relação entre os aspectos físicos e sociais é 

constitutiva do sujeito. Nesse sentido, Wallon (1941/2005) argumenta: “O meio não pode ser 

o mesmo em todas as idades. É composto por tudo aquilo que possibilita os procedimentos de 

que dispõe a criança para obter a satisfação das suas necessidades” (p.47). Ou seja, cada etapa 

desenvolvimental da criança irá possibilitar diferentes acessos aos recursos do contexto onde 

ela se encontra inserida. 

À vista disso, compreender a constituição de sujeito na abordagem walloniana é voltar 

nossa atenção para as crianças. Em conformidade com Mahoney (2010a), durante a vida 

infantil, os fatores orgânicos e as circunstancias sociais exercem distintas influencias sobre o 

desenvolvimento humano, da maneira que a criança, no início de sua vida, apresenta uma 

situação de total dependência do meio externo. A respeito disso Wallon (1941/2005) 

declara
37

: 

A atracção que a criança sente pelas pessoas que a rodeiam é uma das mais 

precoces e das mais poderosas. A dependência total em relação a elas em que a 

coloca a satisfação das suas necessidades depressa a torna sensível aos mais 

pequenos indícios das suas disposições a seu respeito e, reciprocamente, aos 

                                                 
37

 Apesar do estranhamento que possa ocasionar a tradução dessa citação de Wallon a partir do livro original em 

Francês, L´Évolucion Psychologique de L´Enfant, manteve-se a versão traduzida da obra em Língua Portuguesa, 

respeitando a fonte citada. 
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resultados delas obtidos pelas suas manifestações. Daí que exista, no limiar da sua 

vida psíquica, uma espécie de consonância prática com outrem (p.161). 

Em consequência, durante o desenvolvimento da criança, o meio social irá 

gradativamente transformar os determinantes orgânicos em materializações sociais. Ou seja, 

de acordo com Almeida (2008), no início da existência o ser humano sofre limitações em 

decorrência de seu aparato biológico “e o limite fisiológico vai ser superado pelo importante 

papel desempenhado pelo meio social na evolução da criança” (p.348). Assim, os fenômenos 

do desenvolvimento são concebidos a partir dessa dinâmica, do seu movimento, das 

transformações, das contradições, isto é, da sua dialética.  

É esse o processo que explica a construção integral da pessoa, em Wallon. Destarte, 

quanto ao entrelaçamento dos fatores orgânicos e sociais Wallon (1941/2005), enfatiza:  

Na realidade, nunca pude dissociar o biológico do social, não porque os julgues 

redutíveis um ao outro, mas porque me parecem no homem tão estreitamente 

complementares desde o seu nascimento, que é impossível encarar a vida psíquica 

sem ser sob a forma das suas relações recíprocas” (p.14). 

Logo, em primeiro lugar, o teórico expressa não ser possível definir um limite ultimo 

entre os fatores orgânicos e sociais, porém, a influência do meio social torna-se decisivo e 

fundamental em sua concepção sobre a constituição da pessoa como geneticamente social. “E 

em segundo lugar, do fato de que, para Wallon, o ser humano é organicamente social, isto é, 

sua estrutura orgânica supõe a intervenção da cultura para se atualizar” (Dantas, 1992, p.36). 

À vista disso, dentre os aspectos em que a estrutura orgânica aparece como fundamental, 

destacamos a linguagem.  Como resultado, Wallon aponta para a importância da linguagem na 

atividade social humana sem, mais uma vez, desconsiderar a importância do substrato 

biológico.  Para Wallon (1942/2008): 
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A atividade humana é inconcebível sem o meio social; mas as sociedades 

humanas não poderiam existir sem indivíduos que possuem aptidões como a da 

linguagem, que supõe uma determinada conformação do cérebro, já que certos 

danos à sua integridade privam o indivíduo da palavra, do mesmo modo que, por 

falta de um cérebro semelhante ao do homem, não existe nenhuma outra espécie 

conhecida que tenha um sistema de sinais adaptável indefinidamente a novos 

significados, como são as línguas humanas. É, por conseguinte, impossível dizer 

se foi o homem que fez a sociedade ou se foi a sociedade que fez o homem 

(p.118). 

Nessa citação, o autor refere-se às especificidades da linguagem humana, ressaltando 

as relações de reciprocidade da atividade dos sujeitos no meio social. Isto é, as inter-relações 

significam o meio social, outrossim, a sociedade organizada por um sistema de interações 

constitui os seres humanos. Todavia, o teórico ressalta a importância da conformação do 

cérebro humano nessa discussão. Em função do que acabamos de afirmar, Dantas (1992) 

explicita que as bases de sustentação do pensamento Walloniano não podem ser qualificadas 

como “visceralmente” dialéticas pelo fato de serem, também, sustentadas por sua experiência 

médica. Apesar disso, Almeida (2008), ao refletir sobre a teoria de Wallon, evidencia a 

relevância do meio social, permeado pelas relações humanas, como condição necessária para 

o desenvolvimento dos sujeitos: 

Cruzando psicogênese e história, Wallon demonstrou a relação estreita entre as 

relações humanas e a constituição da pessoa, destacando o meio físico e humano 

como um par essencial do orgânico na constituição do indivíduo. Sem ele não 

haveria evolução, pois o aparato orgânico não é capaz de construir a obra 

completa que é a natureza humana, que pensa, sente e se movimenta no mundo 

material (p.348). 
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Discutindo ainda sobre a especificidade da linguagem humana, Wallon (1975) 

esclarece: “É pela linguagem que o homem se distingui do animal. Segundo Marx, a 

linguagem encontra-se ligada à produção, por parte do homem, de instrumentos e de objectos 

possuidores de propriedades definidas” (p.109-110). Isto é, pela linguagem os seres humanos 

inserem-se no mundo da cultura, o que lhes possibilita um salto qualitativo desenvolvimental 

em relação às outras espécies. Desse modo, para este mesmo autor “Graças à linguagem, o 

mundo das representações pôde organizar-se e edificar-se em sistemas estáveis, coerentes e 

lógicos. A ela chegam ou dela procedem habitualmente as nossas impressões ou os nossos 

actos” (p.66). No entanto, é importante salientar que a linguagem humana ganha diversidade e 

conformidade, de forma e conteúdo, nas diversas culturas, isto é, distintas línguas, dos 

diferentes contextos culturais, oferecem os meios de possibilidades para o desenvolvimento 

do potencial humano (Prandini, 2010). 

Frente a estas reflexões sobre a linguagem como processo especificamente humano 

concordamos com Wallon (1975) quando diz: “mas no homem a linguagem e a sociedade 

intervêm, isto é, ao mundo perceptivo é sobreposto o das representações, das ideias” (p.129). 

Por isso, a linguagem atribui, a partir do contexto sociocultural e histórico, significados e 

sentidos à realidade concreta, participando desse modo, do processo de humanização. Para 

Wallon (1942/2008) “certamente isto vale para o desenvolvimento do indivíduo.  Este não 

tem desde o nascimento o apetrechamento de reflexos ou de percepções cujas combinações 

bastariam para explicar todas as suas condutas posteriores” (p.118). Isto posto, no processo de 

constituição da pessoa, o desenvolvimento dos sujeitos parte, inicialmente, das condições 

orgânicas de existência que, de certa forma são limitadoras, em direção a comportamentos 

sociais, ou seja, disponibilizados na sociedade e na cultura em que vivem e possibilitados 

primordialmente pela linguagem (Mahoney, 2010a). 
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Como vimos, a teoria de Wallon, em sua concepção sobre a constituição da pessoa 

considera como ideia central, a dialética indivíduo-sociedade. Deste modo, o sujeito é 

compreendido como uma pessoa completa, integrada e contextualizada. Justo por isso, 

também concordamos com Galvão (2011) quando afirma que “podemos definir o projeto 

teórico de Wallon como a elaboração de uma psicogênese da pessoa completa” (p.32). Diante 

disso, para uma melhor compreensão sobre como se dá a integração sujeito e meio e a 

perspectiva global do ser humano, gostaríamos de apresentar, de agora em diante, algumas 

considerações a respeito dos campos funcionais
38

 Wallonianos. 

Julgamos oportuno enfatizar que o estudo sobre os domínios funcionais requer uma 

discussão ampla e não sendo o propósito desse tópico discorrer meticulosamente sobre este 

assunto, realizaremos algumas reflexões que oportunizem ampliar nossa compreensão sobre a 

ontologia walloniana, principalmente no que se refere à passagem do mundo orgânico para o 

social, do fisiológico para o psíquico e, por fim, do individual ao social. 

Consoante com Wallon (1941/2005), “os domínios funcionais entre os quais se 

dividirá o estudo das etapas que a criança percorre serão, portanto, os da afectividade, do acto 

motor, do conhecimento e da pessoa” (p.135). Nesse sentido, o teórico segue afirmando que, 

entre estes grandes conjuntos funcionais existe uma sucessão de preponderância, 

principalmente porque, no início da vida, as atividades psíquicas ainda estão pouco 

diferenciadas. Ou seja, os primeiros períodos após o nascimento da criança caracterizam-se 

por uma dinâmica desenvolvimental tão intensa que as manifestações dos domínios 

funcionais não são facilmente identificadas. Como especifica (Mahoney, 2010b): “a teoria nos 

aponta, então, conjuntos funcionais que atuam como uma unidade organizadora do processo 

de desenvolvimento” (p.17). Assim, os quatro conjuntos funcionais motor, afetivo, cognitivo 

                                                 
38

 O livro “A evolução psicológica da criança”, texto original de 1941, é uma obra que detalha, especificamente 

em sua terceira parte, os níveis funcionais (a afetividade, o ato motor, o conhecimento e a pessoa), dedicando 

capítulos exclusivos para cada um desses níveis.  



72 

 

e o da pessoa oferecem distintas funções responsáveis à constituição do sujeito. Nesse ponto, 

julgamos oportuno esclarecer, como referenciamos anteriormente nas palavras do próprio 

Wallon, que a pessoa é considerada o quarto campo funcional.  

Em vista disso, segundo Mahoney (2010a), o campo funcional da pessoa responde 

particularmente pela integração, organização e unidade dos demais domínios. Logo, no 

decurso do processo desenvolvimental, cada sujeito segue constituindo-se a partir de 

movimentos contínuos desde a preponderância de fatores sensório-motores, no início da vida, 

“(...) para formas cada vez mais diferenciadas e refinadas de interação como aquelas que 

reconhecem a alteridade e a reciprocidade” (Guhur, 2012, p.330). Logo, os intercâmbios 

sociais proporcionam horizontes de possibilidades na evolução desenvolvimental dos sujeitos. 

Isto posto, ainda refletindo sobre o quarto campo funcional, Prandini (2010) afirma: 

Pessoa é o conceito empregado por Wallon para definir e nomear o domínio 

funcional resultante da integração dos três primeiros: ato motor, afetividade e 

conhecimento. Pessoa é o todo diante do qual cada um dos outros domínios deve 

ser visto, pois para Wallon cada parte deve ser considerada diante do todo do qual 

é parte constitutiva, sob pena de, ao contrário, perder seu significado essencial 

(p.30). 

Assim, os quatro domínios exercem a integração funcional ao constituírem-se 

reciprocamente.  Nesse sentido, Wallon (1945/1989) explicita “É exatamente o todo que 

dá, aos componentes, seu sentido e seu papel”.  Desse modo, para este mesmo autor,  

A integração é a realização de um conjunto novo, onde os elementos perderam sua 

individualidade própria e devem receber, do conjunto, a significação e o papel 

deles, pelo menos no limite de sua diferenciação funcional, ou seja, no lugar 

particular que ocupam no campo funcional (p.142) 
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Nesse ponto, o teórico retoma a importância da constituição integral do sujeito, 

concebendo cada domínio como uma integração dialética, isto é, ao mesmo tempo em que 

ele é parte de um todo, esse todo também se manifesta em cada parte. Para Gratiot-

Alfandéry (2010), os campos funcionais são indissociáveis e compreendem as diversas 

dimensões da expressão e da atividade humanas. Nesse seguimento, Wallon, H. 

(1941/2005) afirma:  

é contra a natureza tratar a criança fragmentariamente. Em cada idade, ela 

constitui um conjunto indissociável e original. Na sucessão das suas idades, ela é 

um único e mesmo ser em curso de metamorfoses. Feita de contrastes e de 

conflitos, a sua unidade será por isso ainda mais susceptível de desenvolvimentos 

e de novidade (p.215). 

 Diante disso, Wallon sublinha a concepção holística e integrada do ser humano, sendo 

a própria pessoa (Ferreira, e Acioly-Régnier, 2010) “o conjunto funcional resultante da 

integração de suas dimensões (p.29). Logo, contraria as teorias que apresentam uma 

compreensão dicotomizada acerca da constituição da pessoa. Nessa lógica, para o autor, a 

contradição constitui o sujeito. Isto é, os conflitos são de natureza exógena, resultantes das 

ações dialéticas do sujeito num contexto social e cultural e de natureza endógena, 

pertencentes à vida orgânica. Dessa forma, as relações de reciprocidade entre os fatores 

orgânicos e sociais, integrados dialeticamente em uma mesma unidade, constituem o processo 

de construção da pessoa. Sobre essas relações Wallon (1941/2005) afirma:  

Ainda que o desenvolvimento psíquico da criança pressuponha uma espécie de 

implicação mútua entre factores internos e externos, é contudo possível distinguir 

para cada um a sua parte respectiva. Aos primeiros é atribuída a ordem rigorosa 

das duas fases, de que o crescimento dos órgãos é a condição fundamental” (p.55). 
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 Este mesmo autor prossegue refletindo que a divisão do estudo da pessoa em campos 

funcionais é um recurso metodológico e procedimental que tem por fim facilitar a 

compreensão de sua teoria, isto é, “as necessidades da descrição obrigam a tratar 

separadamente alguns grandes conjuntos funcionais, o que não deixa de ser um artifício (...) 

(p.131). Portanto, os movimentos de integração, conflitos e alternância organizam-se como 

processos dinâmicos na construção desenvolvimental do sujeito (Ferreira, 2010 e Acioly-

Régnier, 2010). 

Em vista disso, como tentativa de avançarmos nessa discussão, introduziremos neste 

momento, o conceito de predominância e alternância funcionais. Em conformidade com 

Prandini (2010), as funções dos campos funcionais alternam-se no tocante à predominância no 

decurso do processo desenvolvimental do sujeito. Quer dizer, as funções da motricidade 

predominam nos primeiros meses de vida, no mesmo momento em que os domínios da 

afetividade e da cognição se alternam, e ora predomina um, ora outro, ao longo do percurso 

longitudinal do desenvolvimento humano. Ou seja, o princípio da alternância em relação aos 

domínios funcionais caracteriza-se enquanto um jogo dialético. Logo, a motricidade, a 

emoção, a inteligência e a pessoa se organizam por um processo de alternância, quer em 

etapas centrípetas, isto é, de predomínio afetivo, para dentro e para o conhecimento se si, no 

qual o social expressa-se nas relações interpessoais, com ênfase na construção do “eu”, ora, 

em etapas centrifugas, ou melhor, de predominância cognitiva, para fora, para o conhecimento 

do mundo exterior, no qual o social é sinônimo de cultura com ênfase na elaboração do real e 

do conhecimento físico (Naujorks, 2000; Galvão, 2011 e Mahoney, 2010b). Sobre essa 

discussão o próprio Wallon (1941/2005) afirma:  

As diferentes idades entre as quais se pode decompor a evolução psíquica da 

criança foram opostas como fases de orientação alternativamente centrípeta e 

centrifuga, virada para a progressiva edificação do próprio indivíduo ou para o 
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estabelecimento das suas relações com o exterior, para a assimilação ou para a 

diferenciação funcional e adaptação objetiva (p.11). 

Isto posto, sobre a compreensão da predominância e das alternâncias funcionais na 

obra Walloniana, é relevante mencionarmos que, especificamente, a inteligência e a 

afetividade realizam um processo de integração e diferenciação, na evolução psicológica do 

sujeito. Segundo Galvão (2001) “apesar de alternarem a dominância, afetividade e cognição 

não se mantém como funções exteriores uma à outra” (p.45). Ou seja, para esta mesma autora, 

uma e outra tem atividades funcionais definidas e interdependentes, incorporando, ampliando 

e resinificando as conquistas de cada uma constituindo-se mutuamente num movimento 

dialético contínuo de diferenciação e integração. “Portanto, cada campo funcional irá se 

beneficiar das conquistas do outro em seu momento de dominância, além de alternar-se essa 

dominância nos diferentes estágios evolutivos” (Tassoni, e Leite, p.264, 2013) 

Com base nessas reflexões, introduziremos a partir daqui, a noção de estágios em 

Wallon. Para Silva (2007), o mecanismo de alternância e preponderância funcional indica as 

mudanças qualitativas entre os distintos estágios. Assim, a perspectiva Walloniana aponta que 

os sujeitos atravessam diferentes fases, que se caracterizam por períodos de maior 

interiorização (etapas com ênfase nos aspectos emocionais), e outros mais voltados para a 

realidade exterior (ênfase nos aspectos cognitivos). Nesse contexto, desenvolvendo sua 

proposta sobre o estudo das sucessivas idades e dos estágios correspondentes, Wallon 

(1941/2005) expressa:  

Para quem os considera cada um na sua totalidade, a sua sucessão aparece como 

descontínua; a passagem de um a outro não é uma simples simplificação, mas uma 

modificação; actividades preponderantes no primeiro são reduzidas e por vezes 

suprimidas aparentemente no seguinte (p.27). 
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 A concepção de Wallon a respeito do estudo integrado da pessoa completa, conduz o 

teórico a descrever e explicar uma sequência de estágios desenvolvimentais, não uniformes e 

não lineares, portanto, descontínuos e assistemáticos, capazes de proporcionar saltos 

qualitativos no desenvolvimento da criança. No entanto, julgamos oportuno ressaltar, desde 

logo, que não iremos nos aprofundar detalhadamente nas características de cada estágio, tendo 

em vista o objetivo deste estudo explicitado no início deste capítulo. 

Wallon, ao buscar investigar a psicogênese da constituição do sujeito, concebe que os 

domínios funcionais (motor, afetivo, cognitivo e da pessoa) se integram nos diferentes 

estágios desenvolvimentais (Guhur, 2012). Para Tassoni, e Leite, (2013) “em cada estágio de 

desenvolvimento há necessidades diferentes, que exigem formas de relacionamento diferentes 

(...) (p.270). Dito isso, nosso intuito neste estudo, é compreender, no decurso dos estágios 

Wallonianos, como o sujeito se constitui nas suas relações com o meio social. Isto é, ao 

organizar o desenvolvimento humano em estágios Wallon sistematizou os diferentes meios 

pelos quais o sujeito interage dialeticamente com o contexto.  Dessa sistematização, conforme 

Mahoney (2010b), resultou a configuração de cinco estágios, com as respectivas idades 

propostos por Wallon: Impulsivo Emocional (0 a 1 ano), Sensório-Motor e Projetivo (1 a 3 

anos), Personalismo (3 a 6 anos), Categorial (6 a 11 anos) e Puberdade e Adolescência (11 

anos em diante). Todavia, esta mesma autora alerta que as idades propostas por Wallon foram 

indicadas a partir de uma época e cultura específicas. Em virtude disso, sublinha que o mais 

importante é observar as características, interesses, atividades e avanços predominantes em 

cada fase, do que os limites estabelecidos em termos de faixas etárias.  

 Como já assinalamos, no decorrer da evolução psicológica do sujeito, há uma 

preponderância e alternância afetivo-cognitivo. Desse modo, os estágios alternam-se e 

agrupam-se de acordo com o foco principal de suas atividades. Portanto, nos Estágios 

Impulsivo Emocional, Personalismo e Puberdade e Adolescência, predominam as relações 
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emocionais e afetivas com meio num movimento para si mesmo, ou seja, uma maior 

prevalência do conjunto funcional afetivo; nos estágios Sensório-Motor e Projetivo e 

categorial, predominam as relações cognitivas com o meio, num movimento para o 

conhecimento do outro e conquista do mundo; logo, um maior predomínio do conjunto 

funcional cognitivo (Ferreira, e Acioly-Régnier, 2010). Nessa direção, referenciamos a 

argumentação de Guhur (2012), 

Entende-se, assim, que o constituir-se sujeito na realidade social é um processo 

longo e gradativo, nele a dimensão afetiva das condutas se encontrando implícita, 

pela mediação das emoções e das relações de intersubjetividade que a criança 

estabelece com as pessoas e o mundo em cada estágio de seu desenvolvimento 

(p.330). 

Feitas essas considerações sobre os estágios Wallonianos, a partir daqui 

estabeleceremos algumas reflexões sobre o papel do Outro na consciência do EU. De acordo 

com Zazzo (1978), em relação aos fundamentos correlacionados ao “problema do Outro” na 

consciência do Eu, “Wallon consagrou somente dois artigos a este problema, distanciados 

entre si de dez anos, em 1946 e 1956” (p.60). Os dois textos citados, ao qual o autor se refere, 

são respectivamente: O Papel do «Outro» na Consciência do «Eu» e Níveis e Flutuações do 

Eu. Wallon (1946/1979) ao discutir sobre o papel do Outro na consciência do Eu, posiciona-

se criticamente diante das teorias tradicionais da psicologia que ligam a existência da 

consciência do sujeito a uma realidade puramente individual, ligada a um núcleo interno. 

Sobre isso o autor afirma:  

Se existe, em psicologia, uma opinião difundida, é supor que o sujeito deve tomar 

consciência do seu eu antes de poder imaginar o dos outros, que um é conhecido 

por intuição ou por experiência directa e o outro por simples analogia, que são 
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dois objectos inicialmente distintos, que pode, quando muito, haver projecção do 

primeiro no segundo (p.147). 

Sobre a contribuição de Wallon em relação a essa temática, Zazzo (1978) aponta três 

diferentes definições apresentadas pelo teórico: Os “Outros” que se refere àqueles que o 

sujeito interage concretamente em suas relações interpessoais; O “outro” que concerne a um 

conceito geral que engloba todos os “Outros” em sua pluralidade coletiva e O “Socius” ou o 

outro íntimo, que apresenta em sua constituição elementos resultantes das relações com o 

Outro, com os distintos contextos, com a cultura, configurando-se como o parceiro constante 

do Eu na vida psíquica (Almeida, 2014). 

Diante do exposto, uma primeira consideração a fazer é que a constituição do eu e do 

outro, na perspectiva de Wallon (1946/1979), é concebida a partir de uma compreensão 

dialética, e, por isso “(...) faz do ser humano um ser intimamente e essencialmente social” 

(p.159). De acordo com Bastos (2014), o eu não existe sem o outro, isto é, ambos constituem-

se conjuntamente. Portanto, a relação entre o Eu e o Outro dá-se por influencias e conexões 

recíprocas, constituindo-se, como já foi discutido anteriormente, simultaneamente, em um 

processo sucessivo de alternância, predominância e integração funcionais. Nessa direção Pino 

(1993) confirma: 

 (...) “a consciência da própria subjetividade, nascida na oposição/reconhecimento 

do "outro" como um "não eu", permite ao "eu" distanciar-se do modelo mas não 

liberar-se das marcas que ele deixou no "eu", como signo agora da relação ‘eu-

outro’ “(p.19).  

Isto é, para o autor, à proporção que o sujeito vai se transformando durante o processo 

desenvolvimental, o outro vai assumindo novas configurações e funções no decurso de sua 

constituição. Nesse contexto, sobre a relação eu-outro, Wallon (1975) argumenta que 
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A tomada de consciência do sujeito por si próprio, quer dizer, tudo aquilo que se 

pode englobar nas palavras Eu sujeito ou Eu complemento
39

, foi muitas vezes 

considerada como sendo a pedra angular da psicologia, como sendo o seu 

postulado fundamental (p.153). 

Quanto a isso, Bastos (2003) esclarece que no momento em que a criança toma 

consciência de que sua pessoa é distinta do outro, ela desenvolve as possibilidades de 

“compreender a sua posição nas relações com os outros e, partindo das relações familiares, 

pode construir uma referência de conjunto no qual tem um lugar e um papel específico” 

(p.68). Portanto, a partir das configurações familiares ela aprende a ocupar um lugar e situar-

se diante dos Outros-pais e dos Outros-irmãos. Por isso, de acordo com Gulassa (2010), “o 

meio familiar é de fundamental importância; é o primeiro meio funcional do qual a criança 

participa” (p.99). Em virtude disso, para Wallon (1975) “a elaboração do Eu e do Outro por 

parte da consciência faz-se simultaneamente. São dois termos conexos cujas variações são 

complementares e as diferenciações recíprocas” (p.159). Nessa linha de discussão, 

gostaríamos de explicitar um termo que o teórico toma emprestado: 

Trata-se do «Socius» de Pierre Janet
40

; um duplo do Eu que lhe é concomitante e 

consubstancial, mas que nem sempre condiz com ele, tão longe dele está. Ele é o 

suporte da discussão interior, da objecção às determinações ainda duvidosas 

(p.164). 

Isto é, o «Socius», o Alter Ego, ou um duplo do Eu, é o Outro internalizado, produto 

das interações do Eu com o ambiente e que serve de intermediário entre o mundo interno e o 

                                                 
39

 O tradutor do artigo: Níveis e flutuações do Eu, elucida que existe uma distinção entre Je e Moi, mesmo que 

ambas as palavras possam significar Eu. Entretanto, o primeiro termo (Je = Eu sujeito), refere-se a um pronome 

que a criança usa para designar a si mesma, como uma referência a si própria. No segundo, (Moi = Eu 

complemento) trata-se de um termo mais completo que a criança usa e que já constitui uma relação dela com o 

contexto. Wallon, destaca que o emprego do Eu Sujeito e Eu complemento só ganha regularidade por volta dos 

três anos (Wallon, 1956/1975). 
40

 Pierre Janet (1859 - 1947), psicólogo e neurologista francês, que promoveu, por meio de suas obras, grandes 

contribuições no campo da psicologia e da psicopatologia. 
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externo da realidade objetiva. Dito de outro modo, (...) “sendo representante das experiências 

e valores culturais e simbólicos do meio funciona como referência, intermediação e auxílio 

nas futuras experiências e relações com o mundo externo” (Gulassa, 2010, p. 97). 

 Para Wallon (1926/1979) "O socius ou o outro é um parceiro perpétuo do eu na vida 

psíquica" (p.156). É compreendido, por vezes, como confidente, por outras, como o 

censurador. “Contudo, qualquer deliberação, qualquer indecisão é um diálogo por vezes mais 

ou menos explícito entre o eu e um objector” (p.156). Logo, traduz simultaneamente as 

vontades do Eu e a influência dos outros. Ele é o pilar das discussões internas que demandam 

dúvidas, incertezas e que exigem tomadas de decisões, estando, dessa forma, ligado ao 

exercício da reflexão. “Estas conversas do sujeito com um socius lembram os diálogos da 

criança com ela mesma que desaparecem por volta dos três anos, quando o eu começa a 

afirmar-se. Desaparecimento por redução, mas não eliminação total” (p.157). Mesmo estando 

na segunda pessoa, ora contribui para ampliação do Eu, ora, para seu retraimento. “Por outro 

lado, o Eu conquista sua individuação e sua autonomia quando rompe com as imposições do 

socius, transcendendo-o na busca de sua realização pessoal e da criação de si como algo novo 

(Gulassa, 2010, p. 97). 

Diante dessas reflexões, gostaríamos de compartilhar uma indagação apresentada por 

Almeida (2014), qual seja: “Se a pessoa se constitui no social, qual o papel do socius na 

constituição do Eu?” (p.596). A resposta à indagação da autora nos remete a retomarmos à 

concepção de desenvolvimento para a psicologia Walloniana. O desenvolvimento é um 

processo marcado por conflitos, isto é, pelos encontros e desencontros da criança em relação 

ao meio. Estes conflitos alavancam a progressiva construção do sujeito. Ou seja, no decurso 

da sucessão desenvolvimental os sujeitos constroem-se a partir de um estado de total 

indiferenciação em relação ao meio social, para um estado de individuação, em que 
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conseguem distinguir-se do Outro. Portanto, “o sentido do processo de Socialização é de 

crescente Individuação” (Galvão, 2011, p.50). Nessa direção Wallon (1926/1979) afirma: 

No seu esforço para se individualizar, o eu não pode proceder de outro modo 

senão opor-se à sociedade sob a forma primitiva e larvar de um socius segundo a 

expressão de Pierre Janet. O indivíduo, se se compreende como tal, é 

essencialmente social. É-o, não na sequência de contingências exteriores, mas na 

sequência de uma necessidade íntima. É-o geneticamente (p.156). 

Seguindo desse modo, para um contorno mais explícito sobre o papel do socius na 

constituição do eu, é importante mencionarmos que no processo de construção do sujeito, o 

socius, ao estabelecer diálogos com o eu, contribui como mediador no percurso do processo 

da consciência de si. Ainda, sobre a relação Eu-Socius, Wallon (1975), estabele uma criativa 

interface com o personagem da clássica literatura estrangeira, D. Quixote de La Mancha
41

. 

Assim expressa o teórico: 

A própria ficção pode realizar a transfiguração do Eu. O típico deste caso é D. 

Quixote. Daí a impressão dolorosa que deixa esta história engraçada. Enfezado, 

feio, levando uma existência retirada e monótona, começou por se despojar do seu 

Eu desagradável lendo romances de cavalaria, seguindo nas suas proezas os heróis 

dos seus romances. A seguir quis negar completamente a si próprio a sua existência, 

o seu meio ambiente. Transformou moinhos de vento em combatentes com os quais 

pôde medir-se. Despendeu um prodigioso esforço de vontade a fim de reduzir o seu 

Eu real a uma simples aparência e para se identificar ao «Socius» que por contraste 

tinha formado. Mas o seu Eu perseguia-o; era necessário que disso tomasse 

consciência quando recebia as pancadas daqueles que não tinham querido aceitar as 

metamorfoses para as quais ele os convidava. Finalmente, extenuado, foi no seu 

                                                 
41

 Personagem, da obra de ficção: O engenhoso fidalgo D. Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes 

Saavedra, publicada originalmente em 1605. 
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verdadeiro Eu que lhe foi necessário reconhecer-se. É o seu Eu que ele se resigna a 

reintegrar quando chega a hora da morte que enfrenta com humanidade e nobreza. 

Se D. Quixote parece por vezes aproximar-se da alienação, é uma alienação 

voluntária e quase consciente. Ele alienou-se num Eu fictício no qual condensou, 

em oposição à sua fraca pessoa, a generosidade e grandeza que nele não podiam 

encarnar-se. Tratava-se aqui da substituição do Ego pelo Alter (p.171) 

Do ponto de vista do autor é no diálogo Eu-Socius que o sujeito emerge de uma 

condição orgânica e elementar de existência, em direção aos horizontes mais amplos e 

enriquecedores da consciência de si. Ou seja, como explicita Almeida (2014) é desse modo 

que “a singularidade do indivíduo se realiza na dialética do Eu e do Outro” (p.603).  Portanto, 

mediante essas reflexões, gostaríamos de sublinhar que, para Wallon (1975), o outro constitui 

o sujeito, e essa construção dá-se como passagem do nível interpsicológico para o 

intrapsicológico, isto é:  

O homem não aparece como um microcosmos no macrocosmos da sociedade ou 

do universo. Antes de saber distinguir-se e de construir para si uma relativa 

autonomia, é-lhe necessário proceder, na filogênese como na ontogênese, a 

bastantes discriminações, a arranjos conceptuais, a trocas interindividuais (p.154). 

Neste contexto de discussão, consideramos oportuno retomarmos as reflexões 

realizadas no primeiro capítulo, sobre a compreensão acerca das características do contexto. 

Como afirmamos anteriormente, os autores Francischini e Matias (2007) apresentam quatro 

características fundamentais: sendo a primeira, as categorias básicas de análise (espaço e 

tempo); a segunda, os grupos; a terceira, a realização de atividades, na compreensão da 

psicologia soviética e a quarta e última, a noção de experiencia. Portanto, é dentro dessa 

dinâmica do contexto que se insere a concepção de sujeito em Wallon. Ou seja, é no cenário 

dinâmico da experiencia, da atividade, dos grupos e do espaço e tempo que os sujeitos se 
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constituem por meio das relações interpessoais. À vista disso, Bastos (2014) esclarece: “A 

alteridade é, assim, destacada nos diferentes estudos como a presença e a influência do outro 

no sujeito, que passam a se constituir como um verdadeiro par dialético”. (p.64). Logo, são 

nas trocas relacionais que os sujeitos se humanizam, e as emoções alcançam uma participação 

vital nesse processo, tema este que será discutido particularmente no próximo tópico. 

 

2.3 As emoções e a constituição da consciência 

 

Não é exagero iniciarmos as discussões sobre o estudo das emoções em Wallon 

(1941/2005) com a determinante afirmação do autor: “Os primeiros contactos entre o sujeito e 

o ambiente são de ordem afectiva:  são as emoções” (p.201). Portanto, segundo o teórico, 

desde o início da vida os sujeitos realizam-se e tornam-se seres relacionais por meio das 

emoções. No princípio de existência estão tão intimamente unidos a elas que confundem-se 

com as situações do seu contexto, isto é, (...) “com o ambiente humano de que provêm, na 

maior parte das vezes, as situações emocionais” (p.201). Nesse sentido, discutiremos o 

percurso que a emoção atravessa desde a sua natureza primitiva manifesta organicamente, até 

as suas formas de afetividade socialmente expressas no comportamento humano. 

Todavia, antes de iniciarmos essa discussão é importante refletirmos sobre o que 

postula a teoria walloniana acerca das funções emoções, sentimentos e paixões (domínio 

afetividade). Como explica Dér (2010): “a afetividade é um conceito amplo que, além de 

envolver um componente orgânico, corporal, motor e plástico, que é a emoção, apresenta 

também um componente cognitivo, representacional, que são os sentimentos e a paixão” 

(p.61). A primeira função a diferenciar-se no conjunto afetividade são as emoções, 

principalmente pela sua natureza primitivamente orgânica no início da vida; 

subsequentemente, diferenciam-se os sentimentos e, em seguida, a paixão. Por essa razão, 
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para Wallon (1941/2005), no domínio afetividade os componentes emoções, sentimentos e 

paixões estão na dependência da idade. Nesse contexto, o autor nos convida a refletir: “Mas 

os mais emotivos não se tornam necessariamente os mais sentimentais ou os mais 

apaixonados, longe disso. Trata-se, com efeito, de tipos diferentes, que dizem respeito a um 

diferente equilíbrio entre as actividades psíquicas” (p.144). Em decorrência, a afetividade é 

um conceito mais abrangente em que as emoções, os sentimentos e as paixões se inserem, 

configurando-se como manifestações da vida afetiva (Galvão, 2011). 

Segundo Wallon (1934/1971), a expressão “emoção-sentimento” constitui uma 

contradição. Dito de outro modo, quando a ideação predomina sobre a emotividade, 

denominamos essa unidade psicológica de sentimentos. Logo, para o autor, a representação 

cumpre um objetivo imposto e imperante à emotividade. Nessa relação emoção-sentimento, a 

paixão caminha para o raciocínio diante dos impulsos emotivos ou das reações afetivas. À 

vista disso, o teórico se expressa:  

A diferença entre o apaixonado e o sentimental, está na necessidade de 

transformar em fatos suas representações, em lugar de se restringir a experimentar 

sua nuança afetiva. Com o emotivo, a diferença é ainda maior pois neste ocorre o 

predomínio do ambiente ao qual não sabe fugir: suas reações, entretanto, são de 

ordem puramente subjetiva e tendem a sufocar a noção das realidades exteriores 

sob o fluxo das sensibilidades orgânicas (p.152). 

Isto é, o apaixonado age no plano da realidade atuando de maneira perspicaz e 

perseverante, cumprindo um fim estabelecido. Regularmente a paixão alcança seus objetivos 

fora da realidade concreta, em algo que substitua e ultrapasse a representação. Portanto, a 

paixão é a necessidade dos sujeitos transformarem em fatos as suas representações. Em 

decorrência disso, a lógica do apaixonado é suportar ou sufocar as intempéries manifestações 

repentinas dos emotivos. 
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Para Wallon (1941/2005), as emoções são a exteriorização da afetividade. “As 

relações que elas tornam possíveis afinam os seus meios de expressão, e fazem deles 

instrumentos da sociabilidade cada vez mais especializados” (p.143). Nesse sentido, são os 

sentimentos que irão corresponder ao componente representacional das emoções, podendo, 

dessa maneira, expressarem-se pelo gesto, pela mímica e pela linguagem. Desse modo, mais 

tardiamente vislumbramos o surgimento da paixão, componente da afetividade responsável 

pelo autocontrole em função de um objetivo. Nesse seguimento, o teórico confirma: “a paixão 

pode ser viva e profunda na criança. Mas com ela surge o poder de tornar a emoção 

silenciosa. Ela pressupõe, portanto, para se desenvolver, a capacidade de autocontrole (...) 

(p.145).  

De acordo com Dér (2010), “a afetividade é o conjunto funcional que responde pelos 

estados de bem-estar e mal-estar quando o homem é atingido e afeta o mundo que o rodeia” 

(p.61). Nessa perspectiva, Wallon (1934/1971) explicita que no início da vida as relações do 

ser humano com o meio ainda estão circunscritas às premissas psicofisiológicas da sua vida 

afetiva isto é, do seu comportamento emocional. Nesse ponto, o teórico destaca que “sem 

dúvida a criança, pelo menos na espécie humana, permanece longos meses sem possível 

acesso à vida de relação” (p.24). Diante disso, o autor relaciona três características diferentes 

sobre a origem das reações emocionais, isto é, as de sensibilidade interoceptiva, 

proprioceptiva e exteroceptiva.  

Wallon (1941/2005) expressa que é fundamental distinguirmos dois domínios: o do 

próprio corpo e o das suas relações com o mundo exterior, sendo, cada um, formas de 

atividades distintas, mesmo que estreitamente ligadas. Portanto, a base da sensibilidade 

interoceptiva está nas funções viscerais, especialmente as do tubo digestivo; “A sensibilidade 

proprioceptiva está ligada às reacções de equilíbrio e às atitudes que têm por suporte a 

contracção tônica dos músculos” (p.65), logo, manifesta uma sensibilidade tônica e postural; a 
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sensibilidade exteroceptiva surge mais tardiamente e está voltada para o exterior e tem nos 

órgãos do sistema sensorial sua capacidade de organização perceptiva, que fornece ao próprio 

corpo as informações estimuladas pelo meio externo. Assim, a sensibilidade interoceptiva e 

proprioceptiva agem preponderantemente no meio interno corporal, enquanto a sensibilidade 

exteroceptiva atua no meio externo do corpo (Limongelli, 2010). 

Wallon, (1934/1971), ao discutir a natureza das emoções, explicita que esta temática 

tem motivado o surgimento de teorias diversas e, muitas vezes, contraditórias. Todas 

derivando de um princípio comum, e ao mesmo tempo causa dessas contradições, isto é, 

ligam a emoção à atividade de relação motora com o meio, ou aos centros nervosos 

correspondentes. O teórico reconhece nas emoções o caráter de reações organizadas e de 

possuírem, no sistema nervoso, centros reguladores que coordenam as suas manifestações. 

Porém, para o autor, o ponto de partida das reações ainda primitivas das emoções está no 

domínio postural, melhor dizendo, na atividade tônica do organismo, nas suas atitudes 

visíveis ou, como já discutimos anteriormente, na origem da base de suas funções viscerais. 

Em suas próprias palavras: “O grito é a primeira manifestação de vida do recém-nascido. 

Sinal de aflição, segundo Lucrécio, diante da miséria da existência humana” (p.34). Ou seja, a 

sua primeira forma de linguagem expressiva: “para ela, o grito constitui o prelúdio à palavra” 

(p.35). Desde o início da existência o poder contagiante e mobilizador das emoções se 

manifesta. Por isso, para o teórico “o contágio das emoções é um facto comprovado 

frequentemente” (Wallon,1941/2005, p.141). 

Seguindo a mesma linha de discussão, a psicogenética Walloniana propõe explicar as 

emoções numa perspectiva integral. Ou seja, as expressões das emoções e os seus fins sociais, 

logo, o caráter contagioso e coletivo que as mesmas podem exercer sobre os outros, ou por 

meio deles, o que, em consonância com Wallon (1934/1971), “não aconteceu com os esforços 

infrutíferos de diferentes autores nas tentativas de quererem ajustar as manifestações de 
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emoção às necessidades da ação sobre as coisas e no meio físico” (p.87). Dessa maneira, 

Wallon (1975) ao refletir sobre a relação da criança com o ambiente social nos primeiros 

meses de vida, enfatiza a importância comunicativa e contagiante das emoções:  

Os seus gestos e gritos tenderão a exprimi-las e a criar as reacções 

correspondentes no seu meio. Deste modo dá-se uma fusão dela com os próximos 

por meio duma espécie de consonância afectiva, que faz lembrar o caráter 

comunicativo das emoções (p.155).  

O autor afirma que a riqueza das expressividades emocionais das crianças nos meses 

posteriores de vida dependerá das diversidades e oportunidades de relações proporcionadas 

pelo contexto e, nesse sentido, a mãe desempenha um papel preponderante como mediadora, 

dada as condições de dispendiosos cuidados que a criança ainda necessita. Logo, na teoria 

walloniana o poder de contágio das emoções materializa-se nas relações sociais.  

A respeito disso Wallon (1934/1971) tece o seguinte comentário: “A emoção necessita 

suscitar reações similares ou recíprocas em outrem e, inversamente, possui sobre o outro um 

grande poder de contágio” (p.91). Ainda sobre o contágio emocional, o mesmo autor 

continua: “a criança que caiu só chora sua dor ou seu medo, ao saber estar sendo ouvida; mas 

se escuta sozinha essas manifestações, as lágrimas logo cessam” (p.91). A relevância do 

caráter epidêmico e coletivo das emoções é tão importante que, segundo o teórico, elas 

desempenham um papel preponderante tanto na evolução do ser humano, como na sua 

história. (...) “a ponto de ter sido, sistematicamente, cultivado, graças às práticas e ritos ainda 

hoje encontradas nas populações primitivas” (p.91). Nessa direção, Dantas (1983) esclarece 

que emoção estabelece uma comunhão imediata dos sujeitos entre si e das suas relações com 

o meio, constituindo-se como o fundamento da intersubjetividade. 

Em função do que acabamos de dizer, em conformidade com Wallon (1934/1971), a 

construção da consciência de si, enquanto sujeito distinto do outrem, se dá pelas relações 



88 

 

sociais e na emoção. Em decorrência disso, o autor assim se refere à constituição da 

individualidade psíquica da criança: 

Encontra-se, de início, como que dissolvida através de uma sequência de situações 

dominadas exclusivamente por suas necessidades orgânicas pois, neste momento, 

só pode reagir às circunstâncias a estas relacionadas. Em seguida, ao experimentar 

sua dependência em face dos circundantes, outra coisa não sabe fazer, 

inicialmente, senão revelar-se um simples parceiro dos mesmos (p.206). 

Desse modo, gradativamente, a partir dessa condição emocional primitivamente 

orgânica, a criança percorre um processo desenvolvimental, concebido como dialético, na 

construção de si enquanto sujeito social, onde as emoções transformam-se, ganhando um 

caráter eminentemente social, expresso no comportamento humano. Em outros termos, as 

emoções desempenham um papel fundamental na consciência de si a partir do outro. Nisso a 

família, enquanto um grupo social, contribui significativamente na construção da criança 

enquanto um ser culturalmente e historicamente constituído. Para Gulassa (2010), a criança 

“comunica-se com seu grupo familiar por meio de reações emocionais. Estabelece uma 

comunhão afetiva, o que precede as relações das ideias (p.105). Desse modo, as emoções 

cumprem o papel de mediadora nas interações sociais, e, dessa forma, a criança constitui-se 

como ser de relação com o seu meio e com os grupos aos quais pertença. 

Nesse sentido, de acordo com Wallon (1934/1971), as emoções são os primeiros 

sistemas de reações orgânicas que são organizados sob a influência do meio. Por meio de suas 

manifestações expressivas e contagiosas, os sujeitos interagem com o seu ambiente social. 

Destarte, delineia-se as seguintes afirmações do autor: 

Realmente podem ser apreciadas como a origem da consciência, porquanto, pelo jogo 

de atitudes determinadas, exprimem e fixam para o próprio sujeito certas disposições 

específicas de sua sensibilidade. Não são, porém, o ponto de partida de sua consciência 
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pessoal senão através do grupo, onde começam por fundi-lo, e do qual ele receberá as 

fórmulas diferenciadas de ação e os instrumentos intelectuais sem os quais lhe seria 

impossível operar as distinções e as classificações necessárias ao conhecimento das 

coisas e de si mesmo” (p.255). 

O significado das emoções não está em sua base, inicialmente orgânica; logo, são nos 

intercâmbios sociais que encontramos a sua relevância. Por meio da interação dialética 

sujeito/contexto, as emoções mediam as relações que os seres humanos estabelecem com a 

natureza, com a vida, com os grupos, isto é, com o outro. Em consonância com Wallon 

(1942/2008) “a criança está impregnada pelo ambiente a cada novo despertar de sua 

consciência” (p.89). Dessa forma, desde o princípio de sua existência, o ser humano, por 

intermédio das emoções, e por meio delas consegue subsistir, dada sua condição de extrema 

dependência para nutrir suas necessidades de sobrevivência. “Neste percurso, a afetividade é 

destacada pelo autor como a dimensão psíquica que enseja à criança interagir com o mundo 

humano, pela mediação de diferentes emoções” (Guhur, 2012, p.344). 

Sendo assim, o estudo das emoções na teoria Walloniana ganha uma originalidade 

ímpar, visto que elege o papel primordial da afetividade na constituição e na evolução do 

sujeito. Portanto, a psicogênese da pessoa completa evidencia o caráter primordial das 

emoções em seus pressupostos teóricos, epistemológicos e ontológicos. Para Wallon é por 

meio das emoções que a condição biológica do ser humano se converte em social. Isto posto, 

como afirmamos anteriormente, as emoções têm uma base orgânica, contudo, para o autor, 

apresenta um caráter social que permite a criança maximizar e especializar suas relações 

humanas e sociais. Desse modo, de acordo com Almeida (2012), a emoção constitui-se como 

um fenômeno dinâmico que ultrapassa sua condição primária de estado orgânico, cumprindo 

uma função mediadora na socialização dos sujeitos. 
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3. Diálogos entre a Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski e a Psicologia 

Psicogenética de Henri Wallon 

 

Como vimos nos dois capítulos anteriores, onde discorremos sobre a teoria Histórico-

Cultural de Vigotski e a Psicologia Psicogenética de Henri Wallon, esses autores 

desenvolveram seus estudos apoiados nos mesmos pressupostos epistemológicos, qual seja, o 

materialismo histórico dialético (ver item 1.1 e 2.1). Os autores Mahoney, L. R. D. Almeida, e 

Almeida (2007), ao comentarem esta aproximação epistemológica afirmam: “Tanto Vigotski 

e seu grupo
42

 quanto Wallon procuraram construir uma teoria psicológica fundamentada no 

materialismo histórico e dialético e, assim sendo, compromissada com o pleno 

desenvolvimento da humanização dos indivíduos” (p.36). Contudo, esses teóricos, 

apresentaram uma ótica particular ao utilizarem a mesma matriz filosófica em suas teorias. 

Ressaltamos que viveram divergentemente em cenários sociais e contextos culturais 

diferentes, Vigotski, na Rússia e Wallon, na França.  

O autor bielorrusso e o francês tiveram história pessoal e intelectual diferentes. Acerca 

da formação intelectual de Wallon em Medicina, verificamos uma presença intensa de termos 

médicos, principalmente na área da neurologia e da psiquiatria, em sua produção teórica. 

Motivo esse que levou alguns comentadores de Wallon, considerar suas obras de difícil 

compreensão, principalmente para leitores iniciantes (ver item 2). Consideramos que as 

histórias pessoais (família, sociedade, valores e cultura) e intelectual dos autores, tiveram 

influência sobre a particularidade de cada um na construção, estudo e desenvolvimento de 

suas pesquisas. 

Tanto Vigotski quanto Wallon empreenderam críticas às concepções psicológicas 

biologizantes, mecanicistas e idealistas de suas épocas (conforme nos itens 1.1 e 2.1) visto 
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 Os autores fazem referência a tróika da psicologia soviética: Vigotski, Leontiev e Luria. 
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que essas vertentes não apresentavam avanços nos estudos empreendidos nas pesquisas dos 

dois autores. As produções teóricas de ambos apresentam uma extensa crítica e análise dos 

pontos refutáveis nessas teorias reducionistas que não corroboravam com o novo ponto de 

vista psicológico dos autores. Um dos maiores pontos de aproximação entre as duas 

perspectivas foi a busca em produzir uma nova psicologia geral. Por isso, uma denominação 

compartilhada por especialistas brasileiros no estudo do pensamento de Vigotski e Wallon é 

compreendê-los como investigadores das teorias psicogenéticas. Visto que ambos dialogam 

sobre a compreensão do psiquismo humano à luz de sua origem e desenvolvimento (Ver item 

1.2 e 2.2). 

Os dois autores (conforme vimos nos itens 1.1 e 2.1), mesmo sendo de base marxista, 

não negam a importância da dimensão biológica na compreensão e estudo do psiquismo 

humano. Ressaltam a relevância dos fatores orgânicos, inclusive para compreendermos o 

percurso desenvolvimental da constituição histórica do sujeito (ver item 1.2 e 2.2). Apesar 

disso, reafirmam os limites das concepções que restringem a compreensão do psiquismo 

humano a limites fisiológicos. Sobre essa reflexão Vigotski (1931/2012b) argumenta: 

Afirmamos que a concepção tradicional sobre o desenvolvimento das funções 

mentais superiores é, sobre tudo, errônea e unilateral, porque é incapaz de 

considerar esses fatos como fatos do desenvolvimento histórico, porque os acusa 

unilateralmente como processos e formações naturais, confundindo o natural e o 

cultural , o natural e o histórico, o biológico e o social no desenvolvimento mental 

das crianças; brevemente mencionadas, tem uma compreensão radicalmente 

errônea da natureza dos fenômenos estudados. (p.12). 



92 

 

Assim sendo, estes autores propuseram uma nova concecpção acerca da relação entre 

o orgânico e o social na compreensão e estudo dos fenomenos psicológicos, isto é, de como se 

constitui a consciencia humana
43

.   

A partir daqui, adentramos numa reflexão de extrema importancia e que se torna eixo 

central na perspectiva teórica dos autores. Referimo-nos sobre o que é e como se constitui a 

consciencia humana para cada um deles. Diante dessa discussão, em Vigotski, destacamos o 

seu percurso investigativo sobre os processos psicológicos superiores, a internalização, a 

mediação semiótica, a linguagem (ver item 1.3), as vivências e as emoções (ver item 1.4). 

Ressaltamos que, nesse autor,  a linguagem atravessa todos os conceitos de sua teoria, ao 

ponto de ganhar relevância susbstancial em suas ideias; diferentemente, em Wallon, são as  

emoções que perpassam todos os principios de seu pensamento teórico ( ver intem 2.3). Desse 

modo, nesse mesmo caminho investigativo, em Wallon, sublinhamos o estudo das emoções, 

dos domínios funcionais e da complexa dinâmica dos processos de alternância, 

preponderância e integração funcional na constituição desenvolvimental do sujeito (ver itens 

2.2 e 2.3).  

Como supracitado, ainda que Vigotski e Wallon tenham estudado diferentes conceitos 

centrais em suas teorias, sinalizamos que as duas perspectivas teóricas evidenciam o papel e a 

importância do contexto e das interações sociais como condições fundantes para 

compreendermos a construção e constituição do sujeito. Assim, os dois autores concebem o 

sujeito como historicamente determinado e culturalmente constituído nos diferentes contextos 

no qual encontra-se inserido (ver itens 1.2 e 2.1).  

Dando continuidade a essa discussão, ressaltamos que tanto na psicologia histórico-

cultural de Vigotski como na psicogênese da pessoa completa de Wallon, a linguagem 

apresenta uma dupla função: a primeira, de intercâmbio social e, a segunda, como 
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 Consciente das imposições de uma pesquisa de mestrado, esclareço ao leitor que um aprofundamento sobre a 

questão da consciência nesses teóricos permanece em aberto, como desafio para prosseguimento desta pesquisa. 
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organizadora do mundo social, significando e representanto a realidade objetiva, isto é, como 

condição do pensamento. Entretanto, diferentemente de Vigotski, em Wallon a linguagem 

estabelece, principamente no início da vida, uma relação íntima e interdependente com as 

emoções. (ver item 2.3). Nesse sentido, Bastos (2003) argumenta: 

Linguagem que, na psicogenética Walloniana, tem suas primeiras formas de 

expressão initimamentes ligadas à emoção, que é considerada o ponto de partida 

do psiquismo e por meio da qual o bebê entra em contato com o mundo humano e 

se torna capaz de comunicar-se (p.132). 

Desse modo, Wallon concebe a linguagem como uma forma cognitiva de vinculação 

afetiva, tendo nos sentimentos e na paixão os componentes representacionais da afetividade 

(ver item 2.3). Vigotski ressalta que a linguagem é um processo que, inclusive, organiza os 

outros processos psicológicos superiores: o pensamento, a memória, a atenção e a percepção 

(ver item 1.3). Isto é, a linguagem é por si só um processo psicológico superior, assim como, 

organizadora dos demais processos. Nessa mesma lógica Wallon, ao discutir sobre a 

integração dos domínios funcionais (ver item 2), sublinha que o campo funcional pessoa é um 

domínio funcional em si mesmo e ao mesmo tempo o resultante da integração dos três 

primeiros: afetividade, ato motor, e conhecimento. 

Como vimos, sobre a psicogenética Walloniana (ver item 2.2) o processo de 

desenvolvimento histórico do sujeito, quer dizer, sua constituição, é marcado pela dialética 

dos conflitos, por alternâncias e predominâncias cognitivas e afetivas e pela dinâmica da 

integração dos conjuntos funcionais. Nesse seguimento, Teixeira (2003) confirma: 

No que diz respeito à teoria Walloniana, apresentamos dois aspectos: o processo 

de desenvolvimento do psiquismo, realçando o jogo de alternância entre cognição 

e afeto ao longo do tempo e as relações entre razão e emoção. Ou seja, a ideia de 
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que o conflito se apresenta como parte inseparável e constitutiva do processo de 

construção do psiquismo (p.247). 

 Distintamente, em relação ao processo de constituição do sujeito, a psicologia 

histórico-cultural de Vigotski afirma que a linguagem fundamentalmente responde pela 

mudança indiscutível dos rumos do processo de desenvolvimento histórico do sujeito (ver 

item 1.3). Portanto, o processo de mediação semiótica é fundamental para o desenvolvimento 

dos processos psicológicos superiores e da ação de apropriação das atividades do mundo 

concreto, transformando as ações externas em internas (internalização). “O estudo do 

desenvolvimento psicológico deve partir da análise do desenvolvimento da atividade da 

criança tal como ela se processa nas condições concretas de sua vida” (Teixeira,2003, p. 243) 

Em continuidade a este diálogo, Vigotski e Wallon concordam sobre o imprescindível 

papel do outro na edificação do psiquismo humano (Ver itens 1.2 e 2.2). Melhor dizer, como 

explicita Molon (2011b): “a constituição do sujeito está necessariamente vinculada à 

participação do outro” (p.61). Todavia, no processo da constituição da consciência, a teoria 

Walloniana considera as emoções como a primeira ferramenta que a criança possuirá, de 

interação com o contexto (ver item 2.3), ou seja, como esclarece Silva, (2007): “a consciência 

de si surge, inicialmente, por meio da emoção” (p. 56). Logo, emoção dá origem à 

consciência do sujeito, ajudando-o no processo de distinguir-se e dissocializar-se da realidade 

à sua volta. Diversamente, Vigotski argumenta que é a linguagem que cumpre, 

primeiramente, esta função. Isto posto, nisso podemos encontrar o maior ponto de divergência 

entre as duas teorias: a base da origem da consciência humana. Dito de outro modo, em 

Vigotski a linguagem está na base da consciência, ou seja, a constituição do sujeito é 

semiótica (ver item 1.3); em Wallon, (...) “a emoção encontra-se na origem da consciência, e, 

dessa forma, operando a passagem do mundo orgânico para o social, do plano fisiológico para 

o psíquico” (Galvão, 2011, p. 57) (ver item 2.3).  
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Diante das formulações anteriores é importante frisarmos que, em Vigotski, a 

mediação semiótica surge como pressuposto da relação eu-outro; assim, o sujeito surge a 

partir das interações sociais (ver item 1.3). Destarte, o estudo da origem da consciência 

encontra-se atrelado ao instrumento psicológico. Quer dizer, a linguagem, principal 

instrumento psicológico, configura-se como um eixo central na constituição do sujeito 

Vigotskiano. Logo, a consciência surge a partir da linguagem. Nesse processo de constituição 

semiótica os sujeitos internalizam e se apropriam do mundo da cultura (ver item 1.3), dos 

grupos, da atividade (na concepção da psicologia soviética) e das experiências sociais. À vista 

disso, os dois autores convergem na mesma ideia de que a constituição do sujeito se dá, 

dialeiticamente, no campo intersubjetivo e não apenas no funcionamento intrapsicológico. 

Como resultado, em Wallon e em Vigotski 

O psiquismo deve ser entendido como uma totalidade e em sua base material. Mas 

isso somente não é suficiente. É preciso realizar a análise histórica dos processos 

psicológicos, buscando compreender seu movimento e sua historicidade, sendo 

assim possível investigá-los dialeticamente (Mahoney, L. R. D. Almeida, e 

Almeida, 2007, p.39). 

Mesmo reconhecendo que Vigotski (linguagem) e Wallon (emoções) divergem em 

relação à base da origem da consciência humana, os dois autores apresentam aproximações 

em relação à questão da busca pela origem, gênese, para se compreender o processo de 

constituição de qualquer ação. Melhor dizendo, para compreendermos um comportamento, 

uma ação e uma atividade do sujeito, é necessário buscar sua origem. A noção da origem do 

processo é substancial para os dois teóricos. Dessa forma, não podemos entender, por 

exemplo, uma ação de uma criança no mundo real sem buscar as origens de tal ação. É fato 

que, conforme demonstramos (ver item 2.3) em consonância com Bastos (2014), “Wallon 

investigou o papel da emoção como propulsora do psiquismo, ressaltou a articulação estreita 
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entre o orgânico e o psíquico, e sinalizou a função social das emoções (que pela mediação do 

outro ganha significação e intencionalidade)” (p.88). Diferentemente, (ver item 1.3) Vigotski 

analisou o papel da mediação semiótica, destacando a função da linguagem como 

impulsionadora dos processos psicológicos superiores.  

Em relação ao estudo das emoções, tanto Vigotski (ver item 1.4) como Wallon (ver 

item 2.3) trouxeram contribuições significativas acerca dessa temática. Ambos os autores, 

posicionaram-se de forma categórica e inovadora principalmente por ultrapassarem, em suas 

investigações, as concepções fisiológicas, orgânicas e biológicas tão difundidas, inclusive na 

psicologia, em relação aos estudos acerca das emoções. Assim, evidenciamos que tais 

concepções reducionistas ainda estão muito presentes em algumas abordagens psicológicas 

contemporâneas sustentadas por uma epistemologia que concebe o ser humano a partir de 

uma visão descontextualizada, isto é, desconsiderando os aspectos histórico-culturais na 

compreensão do sujeito. Dessa forma, os estudos de Vigotski sobre as emoções (ver item 1.4) 

mudam a ontologia do fenômeno emocional. Para este autor, o sujeito se emociona com as 

significações sociais produzidas por meio da mediação semiótica, surgindo, 

consequentemente, um conceito significativo nos estudos das emoções: a emocionalidade 

cultural (Sawaia, 2000). 

No entanto, encontramos em Wallon um destaque em relação ao estudo das emoções. 

Esta distinção dá-se pelo fato desse autor dedicar, em toda sua obra, um aprofundamento, 

sistematização, organização e composição sobre este tema. Em contrapartida, como vimos no 

item 1.4, destacamos que Vigotski dedicou-se a esses estudos precisamente nas obras: A 

tragédia de Hamlet: príncipe da Dinamarca (1916), Psicologia da Arte (1925) e Teoria das 

Emoções: estudo histórico-psicológico (1931 – 1934). Isto posto, gostaríamos de sublinhar 

que embora somente no final de sua vida tenha sistematizado, por meio da obra Teorias das 

emoções, o estudo sobre o desenvolvimento histórico das emoções e esta ter sido considerada 



97 

 

inacabada por alguns autores (ver item 1.4), ressaltamos que esse autor deixou uma valiosa 

contribuição e compreensão da psicologia histórico-cultural em relação às emoções, 

considerada por ele, processos psicológicos superiores.  

Dito de outro modo, como afirmamos anteriormente, ainda que Vigotski tenha 

apresentada uma concepção cientifica histórico-cultural sobre o estudo das emoções, 

encontramos nesse autor, diferentemente de Wallon, uma relevância em relação ao tema da 

linguagem. Posto que, como vimos nos itens 1.2 e 1.3, tal significação é tão relevante que a 

concepção da constituição de sujeito, para a psicologia histórico-cultural, fundamenta-se em 

uma dimensão semiótica. Nesse sentido, “um dos instrumentos básicos inventados pela 

humanidade é a linguagem, e Vigotski deu ênfase especial ao papel da linguagem na 

organização e desenvolvimento dos processos de pensamento. O elemento “histórico” funde-

se com o cultural” (Vigotski et al.,1924/2012, p.26). Nessa mesma linha de discussão, em 

consonância com Delari (2013), a profundidade e originalidade da obra de Vigotski sobre o 

tema da linguagem, dentre outras, foi propor esse estudo dentro de um quadro materialista, 

histórico e dialético. Portanto, cumpre-nos confirmar que a profundidade dos estudos 

Vigotskianos sobre a linguagem, diferentemente da perspectiva Walloniana, foram em tal 

grau tão expressiva que trouxe contribuições relevantes e fundamentais para os estudos no 

campo da linguística. 
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4. Considerações Finais 

O desafio de buscarmos empreender um estudo sobre a constituição do Eu e a 

alteridade estabelecendo (im) possibilidades de aproximações, divergências e 

complementariedades entre as perspectiva histórico-cultural de Vigotski e a psicologia 

psicogenética de Henri Wallon foi uma tarefa instigante e original. Encontramos nestes 

autores, no sentido Bakhtiniano, a possibilidade de diálogos com aproximações, divergências 

e complementariedades a partir do estudo sobre o percurso teórico, singular e enriquecedor, 

empreendido por estes teóricos.  

Isto posto, ao nos debruçarmos neste percurso investigativo procuramos investir em 

estudos sobre os principais comentadores desses dois referenciais teóricos que pudessem 

trazer contribuições importantes ao propósito desta pesquisa.  Igualmente, o intento de 

investigarmos a concepção de sujeito nessas duas vertentes teóricas nos impulsionou, ao 

escrevermos sobre os pressupostos históricos, epistemológicos e ontológicos, dedicarmo-nos 

à exploração e leitura das principais obras Wallonianas e Vigotskianas que alicerçassem este 

estudo e o objetivo desta pesquisa teórica.  

Neste momento, gostaríamos de apresentar uma averiguação que realizamos durante o 

momento inicial de revisão de literatura bibliográfica. Em Vigotski, confirmamos que as 

melhores traduções de suas obras são de língua Espanhola. Tivemos acesso anteriormente a 

esta informação durante as orientações realizadas pela Prof.ª Drª. Rosângela Francischini e na 

conferência realizada pela Profª. Drª. Yulia Solovieva durante o I Colóquio Internacional do 

Núcleo de Estudos Socioculturais da Infância e Adolescência (NESCIA) realizado na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 2014. Por este motivo, priorizamos 

empreender leituras de tais traduções para a fundamentação teórica desta pesquisa. Em 
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Wallon, constatamos algumas dificuldades de compreensão nas traduções de suas obras em 

língua portuguesa (Portugal e Brasil) que ocasionaram desdobramentos de esforço no 

entendimento e apreensão interpretativa dos textos.  Esta constatação confirma a necessidade 

das leituras na fonte original em língua Francesa das obras Wallonianas, para os possíveis 

pesquisadores que tencionem aprofundar o estudo desse teórico.  

Realizadas estas reflexões iniciais, a partir daqui, serão apresentadas e estruturadas da 

forma que se organiza na sequência do texto, as aproximações, divergências e 

complementariedades aos quais conseguimos alcançar neste estudo. Em relação à perspectiva 

epistemológica, as duas vertentes teóricas alicerçam-se no pensamento Marxista. Portanto, 

ambas utilizam os pressupostos do materialismo histórico e dialético, como caminho 

epistemológico, na construção de suas principais ideias e fundamentos teóricos. Apesar disso, 

Vigotski foi “visceralmente” o maior teórico do marxismo em comparação a Wallon. Por isto, 

o método dialético desempenhou uma influência superior e substancial no desenvolvimento e 

desdobramentos do pensamento Vigotskiano. Mesmo assim, as duas perspectivas convergem 

num ponto fundamental: a relevância do meio social no desenvolvimento, constituição e 

construção dos sujeitos. 

Ainda sobre o ponto de vista epistemológico, os dois teóricos criaram, a partir de um 

inovador enfoque metodológico, uma nova psicologia geral. Desse modo, estes autores se 

opuseram aos paradigmas psicológicos naturalizantes e biologizantes acerca do fenômeno 

psicológico e, consequentemente, contrários à compreensão reducionista acerca da ontologia 

do sujeito. Importante mencionarmos que apesar de refutar tais concepções, tanto Vigotski 

como Wallon destacam a importância do substrato biológico na compreensão histórica e 

social dos sujeitos. Caso contrário, portanto, se negassem esta condição na compreensão 

integral do ser humano estes autores poderiam cair num determinismo social. 
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À vista disso, no que se refere ao processo de constituição do sujeito, a Psicologia 

Histórico-cultural Vigotskiana e a perspectiva psicogenética Walloniana concebem o sujeito 

em sua relação intima com o outro, tornando sua constituição substancialmente social. Desse 

modo, ambos os autores convergem na compreensão de que a constituição e desenvolvimento 

histórico dos sujeitos acontece no campo da intersubjetividade. Todavia, nesse ponto de 

convergência encontramos a maior divergência entre estes teóricos: a origem do ponto de 

partida da consciência humana. Para Wallon, a base da origem da consciência está nas 

emoções, considerada por ele uma protolinguagem, isto é, uma linguagem anterior à 

linguagem humana. Ao contrário, Vigotski afirma que a base e origem da consciência humana 

está na linguagem, considerada por ele o instrumento psicológico que torna o homem 

autenticamente humano. Desse modo, a consciência humana é semiótica. Dito de outro modo, 

para Wallon são as emoções que cumprem a função de ativação do outro. Em contrapartida, 

Vigotski consolida que é na linguagem humana que encontramos a atividade da condição 

intersubjetiva e mediadora dos sujeitos. 

Este ponto fundamental de divergência foi imperativo para que estes autores 

percorressem caminhos de aprofundamentos teóricos diferenciados na compreensão e estudo 

da origem e do processo de constituição do sujeito. Melhor dito, Wallon, investigou em 

profundidade o papel da emoção como propulsora do psiquismo humano, enquanto Vigotski 

desenvolveu investigações e contribuições sui generis acerca do papel e da função da 

linguagem na gênese da consciência humana, ou seja, da origem dos processos psicológicos 

superiores. Importante mencionar que encontramos nas respectivas teorias a possibilidade de 

se complementarem e proporcionarem, desse modo, uma compreensão mais satisfatória da 

constituição e do desenvolvimento dos sujeitos. Por conseguinte, o estudo e estabelecimento 

de diálogos entre esses autores promovem um enriquecimento e contribuições ímpares nas 

diversas áreas que estudam a origem dos processos psicológicos e da consciência humana.  
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Nesse sentido, ao buscarmos estabelecer diálogos entre as duas perspectivas teóricas 

vislumbramos possibilidades de aproximação entre duas grandes áreas de estudo e pesquisa: 

Psicologia e Educação. Portanto, a relação de contribuição recíproca entre estes dois distintos 

campos de estudo pode oferecer as condições necessárias para o estudo integral do ser 

humano. Assim, Psicologia e Educação tornam-se mutuamente campos de observação, de 

questões para investigação, de construção de conhecimento e de instrumentos de 

aprimoramento e pesquisa científica. Esta constatação oferece elementos, dependendo do 

objetivo, para pesquisas interdisciplinares entre o conhecimento psicológico e educacional 

fundamentadas na perspectiva histórico-cultural de Vigotski e na psicologia psicogenética de 

Henri Wallon. 

 Desse exercício investigativo sobre as (im) possibilidades de diálogos entre estes 

autores que investigarem e trouxeram contribuições impares e complementares para o estudo 

e compreensão da constituição e desenvolvimento dos sujeitos resultou um percurso coroado 

por uma construção de conhecimento que ganham importância e valor, quando pode ser 

socializado e trazer contribuições para possíveis estudos e teorizações entre essas duas 

abordagem que surgiram a partir de pensamentos contemporâneos, dos seus respectivos 

representantes: Vigotski e Wallon. 

 Em suma, empreendemos um estudo que nos convidou a discutir, refletir e estabelecer 

diálogos sobre a constituição do eu e a alteridade na perspectiva Vigotskiana e Walloniana. 

Para tal, empreendemos estudos sistematizados na vasta e dinâmica produção teórica desses 

autores. Reconhecemos, dessa forma, que este trabalho aponta para necessidades de 

aprofundamentos, em razão da magnitude do valioso legado deixado por Vigotski e Wallon. 

Em contrapartida, aponta para a emergência de pesquisas que apresentem e discutam as 

imprescindíveis contribuições desses autores nas diversas áreas cientificas e, principalmente, 

na Psicologia. Sendo assim, respeitando a não unanimidade entre os comentadores em relação 
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à interpretação da produção desses autores, contribuímos com a nossa, quiçá nova, visão 

sobre a emergente temática da constituição do eu e a alteridade na psicologia histórico-

cultural de Vigotski e na perspectiva psicogenética Walloniana.  
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