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BALANÇO 
Ana Lúcia Cortegoso

“É no olho sujo de sonho 
Que nasce a coragem da luta.
É da mão enfiada no barro 
Que o homem tira seu pão.
É pela beleza da lua 
Que sc tece um caminho até ela. 
Não de medir a distância 
lintre o hoje e o alcançá-la

À Silvia I.ane, que nos ensinou a tecer o cam inho
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APRESENTAÇÃO

Essse livro, que ora apresentamos, é resultado da prática do- 
cente da equipe de Psicologia Sócio-Histórica da Faculdade de 
Psicologia da PUC de São Paulo.

S o m o s  nove professores que têm algumas coisas em comum:
P r i m e i r o , a busca, desde alunos do curso de graduação na PUCSP, 
de u m a  Psicologia que fosse colada à realidade social brasileira; 
segundo , a presença marcante, em nossas vidas, da professora S il
via L a ne.

Som os professores com uma história de participação políti-
c a e  a c a d ê m i c a  que caracterizou nossa relação com a Psicologia 
 como uma relação ambivalente. N ossa aproxim ação e nosso vín-
cu lo  com  a  Psicologia, como ciência e profissão, foram marca- 
I" por um lado, pela insatisfação e pela crítica e, por outro, 

pula nnoi me vontade e disposição de encontrar e contribuir para 
a i «i i f t l  i ii(,:ão e desenvolvimento de uma “outra” Psicologia. Fo- 
Mi.i i alunos da Faculdade de Psicologia da PUCSP, em momen- 
I• mi dileirnlos, mas vivemos histórias parecidas: participam os da 
u i (jau i / a ç ã o  osludanlil, estivem os atentos aos m ovimentos so- 
t lah, •••.liidamos Marx e não encontrávamos, na Psicologia ensi- 
11-MIii uma referência e uma possibilidade de trabalho. Era preciso 
li a lmi i ,  queríam os outra Psicologia. Estivemos, nos m ais de 25 
aiHMi ilr docência <; de Psicologia, que todos temos, em busca de 
iimo IMcologia que pudesse falar do fenômeno psicológico, como
• • • i• i In» (|iio o homem faz da realidade e das experiências vivi- 
tln dn modo a não dissociá-lo do mundo social e cultural, no
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(|ital o homem se insere e no qual encontra todas as suas possib i
lidades de ser e seus limites.

Essas preocupações e buscas nos aproximaram da Psicologia 
Social e da professora Silvia Lane. A professora Silvia Lane entra, 
então, em nossas vidas, nos ajudando a encontrar o caminho que 
poderia nos aproximar de uma Psicologia que falasse da vida vivi
da. Uma Psicologia que pudesse ser desveladora das condições de 
vida em nosso país, denunciando-as como fonte de sofrimento 
psicológico. Buscam os, então, novas referências metodológicas, 
com o materialismo histórico e dialético e referências teóricas que 
fundam entassem  a crítica à psicologia e a elaboração de algo novo 
— Leontiev, Vigotski, Politzer, Luria e outros.

Encontramos muitas respostas para nossas questões e, me
lhor do que isto, formulamos muitas perguntas que puderam enri
quecer nossas reflexões.

A PUC de São Paulo é o lugar onde esse grupo se encontra e 
trabalha. Aulas de Psicologia Social, de Pesquisa, de Psicologia da 
Educação, Ética Profissional, Psicologia Institucional e de M ode
los de Investigação em Psicologia permitiram o encontro com os 
alunos. Foram muitos deles que, nesses anos de docência, nos in s
tigaram, nos perguntaram, nos inquietaram e colaboraram para 
que fôssem os sistem atizando nossas reflexões.

O livro, que ora apresentamos, é composto de capítulos que 
expressam  os temas e os conteúdos organizados em cursos eletivos 
de Psicologia Sócio-Histórica, realizados no terceiro ano do curso 
de Psicologia.

Assim , de início, queremos esclarecer que m uitas vozes es
tão presentes no livro; e isso é motivo de orgulho para nós. M uitas 
perguntas resultaram desse trabalho de sistem atização; e isso nos 
instiga. Há nele muitas possibilidades de encontrarmos a Psicolo
gia que sempre buscam os; e isso nos compromete.

Entregamos a vocês, estudantes, professores e psicólogos e pro
fissionais da área, nosso trabalho, esperando poder, através dele, 
ampliar a interlocução com a Psicologia Sócio-Histórica.

Cabe ainda, antes de apresentarmos sua estrutura e conteú
dos, acrescentar que nesse trajeto, encontramos um parceiro — 
Fernando Gonzalez Rey — que dialoga conosco e enriquece nossa 
reflexão. Esse encontro se expressa também nesse livro.
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O livro se organiza em três partes: uma primeira que se refere 
e apresenta fundamentos teóricos da Psicologia Sócio-Histórica; 
uma segunda, de fundamentos metodológicos e por fim, uma ter
ceira que discute o impacto da Psicologia Sócio-Histórica na prá- 
lica profissional da Psicologia.

A primeira parte está com posta por 5 capítulos. No primeiro 
apresentam os a Psicologia Sócio-Histórica como uma perspectiva 
crítica na Psicologia; o segundo capítulo e o terceiro formam um 
conjunto que debate a questão da Psicologia como ciência do su 
jeito e da subjetividade, apresentando no segundo capítulo a 
historicidade como noção básica de nossa teorização e, no tercei
ro, o debate pós moderno dando continuidade e atualizando o tema 
<la historicidade do sujeito e da subjetividade. O quarto capítulo 
discute a gênese do psiquism o e a subjetividade social. O último 
capítulo desta parte apresenta duas categorias de análise da Psico
logia Sócio-Histórica: a consciência e a atividade.

A segunda parte do livro está composta por três capítulos. O 
primeiro (capítulo 6) apresenta os fundamentos metodológicos da 
abordagem. O segundo (capítulo 7) traz uma experiência de pes
quisa na abordagem e discute alguns aspectos importantes da 
metodologia no campo da Psicologia Sócio-Histórica. O último (ca
pítulo 8) apresenta, ao leitor, um breve histórico do desenvolvi
mento da pesquisa em Psicologia Sócio-Histórica, na PUC de São 
Paulo.

A terceira parte do livro está com posta por 4 capítulos e d is
cute o impacto da Psicologia Sócio-Histórica na prática profissio
nal da Psicologia. Uma breve apresentação introduz estes capítu
los, Irazendo alguns aspectos que caracterizam a prática nesta abor
dagem. O capítulo 9 apresenta uma experiência de trabalho em 
orientação profissional. No qual se discute a concepção de adoles
cência também a partir da Psicologia Sócio-Histórica. O capítulo
10 apresenta uma proposta de trabalho de reflexão sobre a sexua
lidade e o capítulo 11 traz a reflexão sobre a Psicologia clínica. 
Um úllimo capítulo debate os desafios no ensino da Psicologia 
Sócio-Histórica, no qual, estão sistem atizadas as reflexões da equi
pe a partir das experiências de ensino, pesquisa e prática profis
sional a partir da abordagem.

ü  livro segue assim  um roteiro: da teoria, passam os pela 
molodologia da produção de conhecimento e chegamos à prática
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profissional. Esperam os poder contribuir para a formação dos p si
cólogos, colocando à disposição esse conjunto de textos que refle
tem a busca, a inquietação e a vontade de contribuir para que a 
Psicologia possa estar na sociedade de modo crítico e compro
m issado.

Desejamos uma boa leitura e nos colocamos sempre à dispo
sição para o debate.

OS AUTORES



P a r t e  I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA 
PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA



.

.



CAPÍTULO 1

A PSICOLOGIA SOCIO-HISTORICA: 
uma perspectiva crítica em psicologia

Ana Mercês Bahia Bock

A Psicologia tem muitos anos de existência, pois o marco que 
temos considerado para sua instituição enquanto área específica 
na  ciência é o ano de 1875. As condições para a construção da 
Psicologia encontram-se, pois, no século XIX. N esse período a 
burguesia moderna ascende enquanto classe social. Todas as trans- 
formações daí decorrentes são consideradas condições históricas 
para o surgimento da ciência moderna e posteriormente da Psico- 
logia. A ênfase na razão humana, na liberdade do homem, na pos- 
sibilidade de transformação do mundo real e a ênfase no próprio 
homem foram características do período de ascensão da burgue-
sia que permitiram uma ciência racional, que buscou desvendar 
as leis da natureza e construir um conhecimento pela experiência 
e pe la razão. Um método científico rigoroso permitia ao cientista 
observar o real e construir um conhecimento racional, sem inter- 
ferência de suas crenças e valores. Assim, surge a ciência moder- 
na  e xperimental, empírica, quantitativa.

O ras características marcam a ciência no século XIX: positi- 
vista, porque se constituiu como sistem a baseado no observável; 
racionalista, pela ênfase na razão como possibilidade de desven
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dar as leis naturais; mecanicista, porque se pautou na idéia do 
funcionamento regular do mundo, guiado por leis que poderiam 
ser conhecidas; associacionista, porque se baseou na concepção 
de que as idéias se organizam na mente de forma a permitir asso
ciações que resultam em conhecimento; atomista, pela certeza de 
que o todo é sem pre o resultado da organização de partes; e 
determinista, porque pensou o mundo como um conjunto de fe
nômenos que são sempre causados e que essa relação de causa- 
efeito pode ser descoberta pela razão humana.

A partir dessas concepções, em 1875, Wundt (1832-1920) dis
tinguiu a Psicologia como uma ciência. Um objeto próprio carac
terizava a nova ciência: a experiência consciente. Wundt reconhe
cia o caráter básico dos elementos da consciência (atomismo), mas 
se diferenciava do associacionism o por pensar a consciência como 
processo ativo na organização de seu conteúdo pela força da von
tade. Via o pensamento humano, ao mesmo tempo, como produto 
da natureza e como criação da vida mental. Concebia o indivíduo 
ao mesmo tempo como criatura e como criador. Sem  nos aprofun
darmos nessas questões, queremos apenas apontar que, já em seu 
nascimento, a Psicologia carregava as contradições do humano, 
sem  que fossem  percebidas enquanto tais e sem que se pudesse 
pensar em um a ciência unificada. Wundt, por não ter instrumen
tos metodológicos para solucionar essas contradições, que só se
riam solucionadas pelo método dialético, sugeriu duas psicologi
as: um a Psicologia Experimental e uma Psicologia Social, de modo 
a resolver as dicotomias natural e social; autonomia e determina
ção; interno e externo. Seus seguidores enfrentarão esses pêndu
los, escolhendo um dos pólos da dicotomia. Titchener (1867-1927) 
concebeu o homem como dotado de uma estrutura que permite 
que a experiência se torne consciente; James (1842-1910), ao con
trário, pensou o homem como um organismo que funciona em um 
ambiente e a ele se adapta. O Comportamentalismo pensou o ho
mem como produto de condicionamentos, a Gestalt valorizou as 
experiências vividas e a Psicanálise enfatizou as forças que o ho
mem não domina e não conhece, mas que o constituem. Todas as 
abordagens se constituíram como esforços para que a ciência p si
cológica pudesse dar conta de compreender o homem e seu conta-
lo com o mundo real. Nenhuma delas, no entanto, superou as pers
pectivas m ecanicista e determ inista presentes já em Wundt. 
Mecanicista por pressupor uma regularidade no humano, como se
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fosse um a m áquina dotada de funcionam ento próprio, que, por 
ser natural, pode ser desvendado e conhecido. O homem pensado 
como máquina. Não podemos nos esquecer de que o pensamento 
moderno é impregnado dessa perspectiva mecanicista. Determi nista, 
por pressupor causas para o “efeito homem” que observa mos. Além 
disso, há marcadamente a perspectiva do homem apriorístico, com 
estruturas ou mecanismos prontos que permi tem seu funcionamento 
regular enquanto ser hum ano. A s d iferen ças en tre  as várias 
perspectivas teóricas que vão aos poucos sendo construídas, portanto, 
não se dão nesse plano. Apenas ocorrem no balanço do pêndulo: 
interno/externo; psíquico/orgânico; com por tam ento/vivências 
subjetivas; natural/social; autonomia/determi nação. A  questão 
estava 

e está em que, em qualquer dos lados do pêndulo, a compreensão 
do fenômeno psicológico é incompleta, pois fica sempre faltando o 
outro lado. Esses aspectos não podem mais ser vistos como oposição 
um ao outro. Esses elementos são a contradição presente do fenômeno 
psicológico; enquanto não as sumirmos esse movimento existente no 
interior do próprio fenô meno, não avançaremos na sua compreensão.
A Psicologia Sócio-Histórica, que toma como 

base a Psicolo gia Histórico-Cultural de Vigotski (1896-1934), 
apresenta-se des de seus primórdios como uma possibilidade de 
superação dessas visões dicotômicas. O discurso de Vigotski, no II 
Congresso Pan- Russo de Psiconeurologia, em 1924, sobre o método 
de investiga ção reflexológica e psicológica, demonslra-o com clareza, 
ao fazer a crítica a posições que foram consideradas reducionistas e 
ao in centivar a produção de uma Psicologia dialética. A Psicologia 
Sócio-Histórica carrega consigo a possibilidade 

de crítica. N ão apenas por um a intencionalidade de quem  
a pro duz, mas por seus fundamentos epislemológicos e teóricos.
Fundamenta-se no marxismo e adota o materialismo históri co 

e dialético como filosofia, teoria e método. Nesse sentido, con
cebe o hom em  com o ativo, social e histórico; a sociedade, com o 
produção histórica dos hom ens que, através do trabalho, produ
zem sua vida material; as idéias, como representações da realida
de material; a realidade material, como fundada em contradições 
que se expressam nas idéias; e a história, como o movimento con
traditório constante do fazer hum ano, no qual, a partir da base
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material, deve ser com preendida toda produção de idéias, in
cluindo a ciência e a psicologia.

Neste capítulo, como uma apresentação da abordagem, dis
cutiremos alguns aspectos desenvolvidos pela Psicologia Sócio- 
Histórica a partir desses princípios, os quais caracterizam sua pos
tura crítica.

Nos demais capítulos, esses fundamentos teóricos, epistemo- 
lógicos e metodológicos serão desenvolvidos.

Abandonando a visão abstrata do fenômeno psicológico

O primeiro aspecto é o abandono da visão abstrata do fenô
meno psicológico e a crítica a ela.

No decorrer desses cem anos de existência, influenciada pe
las perspectivas dominantes no pensamento ocidental moderno, a 
Psicologia construiu visões do homem e do fenômeno psicológico 
que precisam  ser superadas.

O liberalismo, ideologia fundamental do capitalismo, nasceu 
com a revolução burguesa para revolucionar a ordem feudal e ins- 
lituiu-se para garantir a manutenção da ordem que se instalava.

A burguesia constituiu as idéias liberais para se opor à or
dem feudal: um a ordem baseada na existência de uma hierarquia 
no universo; um mundo pensado como estável, ordenado e orga
nizado pela vontade divina. Um mundo pronto no qual a verdade 
se revelava aos indivíduos. A hierarquia no universo se refletia na 
hierarquia entre os homens. Um mundo paralisado, no qual cada 
um já nascia no lugar em que deveria ficar. Um universo que ti
nha a Terra como centro. Um mundo de fé e dogmas religiosos 
que ofereciam  aos hom ens idéias prontas e valores a serem  
adolados. Um mundo que desconheceu individualidades, im pe
dindo que os sujeitos se constituíssem  como tais. Um mundo que 
não precisou de uma Psicologia.

Assim , como oposição a essas idéias do feudalismo, a pers- 
pecliva liberal tem como um de seus elementos centrais a valori
zação do indivíduo: o individualismo. Cada indivíduo é um ser 
moral que possui direitos derivados de sua natureza humana. So
mos indivíduos e somos iguais, fraternos e livres, com direito à 
propriedade, à segurança, à liberdade e à igualdade.
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A visão liberal rompia a estabilidade do mundo, sua hierar- 
qiiia e suas certezas. O indivíduo estava agora no centro e poderia
e deveria se movimentar. Por que surgiam essas idéias liberais? 
Porque o capitalism o precisava delas; precisava pensar o mundo 
em movimento, para explorar a natureza em busca de matérias- 
primas e para dessacralizá-la. O capitalismo precisava do indiví
duo, como ser produtivo e consumidor. A Terra já podia então 
tomar seu humilde lugar no universo. A verdade já podia ser plu- 
ral. O mundo estava posto em seu movimento. O homem também 
eslava em seu movimento. E neste mundo, agora incerto, o ho
mem se viu diante da possibilidade de ser, de pensar e de fazer. A 
escolha tornava-se um a exigência e um elemento da condição
humana. Escolher entre várias possibilidades e escolher diferen- 
temente de outros permite desenvolver uma noção de indivíduo 
e , conseqüentemente, uma noção de eu entre os homens.

Fertilizando esses novos elementos, assistim os ao desenvol
vimento da noção de vida privada. Estudos atuais mostram como
vimento da noção da vida coletiva vai dando lugar a um espaço privado de vida. As
casas modificam sua arquitetura para reservar aos indivíduos lo- 
cais privados; os nomes se individualizam; roupas, guardanapos e 
lençóis ganham marcas, de modo a permitir sua identificação. A 
vida do trabalho sai da casa para a fábrica, modificando o caráter 
da vida pública. A casa torna-se lugar reservado à família que, em 
seu interior, divide espaços, de forma a permitir lugares mais in
dividuais e privados. Os banheiros saem dos corredores para se 
tornar lugares fechados e posteriormente individualizados.

A noção de eu e a individualização nascem  e se desenvolvem
com a história do capitalismo. A idéia de um mundo “interno” aos
sujeitos, da existência de componentes individuais, singulares, pes- 
soais, privados toma força, permitindo que se desenvolva um sen
timento de eu. A possibilidade de uma ciência que estude esse 
sentimento e esse fenômeno também é resultado desse processo 
histórico. A Psicologia se torna necessária.

As idéias liberais, construídas no decorrer do desenvolvimen-
t o capitalism o, permitem a construção de determinada Psico- 
logia. Essas idéias caracterizam-se fundamentalmente por pensar 
o homem a partir da noção de natureza humana. Uma natureza
que nos iguala e exige liberdade, como condição para desenvolver 
nossas  potencialidades como seres humanos.
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Com essas idéias de igualdade natural entre os homens, o 
liberalism o propiciou o questionamento das hierarquias sociais e 
das desigualdades características do período histórico do feuda
lismo. Ao homem deveriam ser dadas as melhores condições de 
vida para que seu potencial natural pudesse desabrochar. Diante 
das enormes desigualdades sociais do mundo moderno, o libera
lismo produziu sua própria defesa, construindo a noção de dife
renças individuais decorrentes do aproveitamento diferenciado que 
cada um faz das condições que a sociedade “igualitariamente” lhe 
oferece.

Assim , as condições históricas desse período permitiram o 
surgimento da Psicologia e do próprio fenómeno psicológico, do 
modo como está constituído hoje. As idéias “naturalizadoras” do 
liberalismo serão responsáveis pela concepção de fenómeno p si
cológico que se tornará dominante na Psicologia. Para tratar desse 
assunto, relembramos alguns dados da pesquisa realizada por Bock 
(1999) com psicólogos de São Paulo acerca do significado do fenô
meno psicológico.

Na publicação de tese de doutorado, Bock (1999) relata que, 
em. questionários aplicados a 44 psicólogos, encontrou m uitas 
d e fin içõ e s p ara  o fen óm en o p sic o ló g ico : “ acon tecim en to  
organísmico, manifestações do aparelho psíquico, individualida
de, algo que ocorre na relação e é o que somos, conflitos pulsionais, 
confusão mental, manifestação do homem, pensar e sentir o m un
do, o homem e relação com o meio, consciência, saber-se indiví
duo, o que se mostra, subjetividade, funções egóicas, existência 
intersubjetiva, experiências, vivências, loucura, distúrbio, o pró
prio homem, evento estruturante do homem, comportamento, en
grenagem de emoção, motivação, habilidades e potencialidades, 
experiências emocionais, psique, pensamento, sensação, emoção 
e expressão, entendimento de si e do mundo, manifestação da vida 
mental, tudo que é percebido pelos sentidos, é consciente e é in
consciente” (Bock, 1999, p. 173).

Cabe acrescentar alguns dados a esse trabalho. Os psicólogos 
utilizam-se de chavões para designar o fenómeno psicológico:

O fenômeno é bio-psico-social;
O fenômeno envolve ou implica a interação entre pessoas;
O fenômeno se refere a um indivíduo que é agente e sujeito. (Bock,

1999, p. 174)
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Elem entos recorrentes nas respostas aos questionários indi
cam a busca de uma conceituação consensual entre os psicólogos: É 

um fenômeno interior ao homem;
Tem vários componentes;
É uma estrutura, uma organização interna ao homem;
Possui aspectos conscientes e inconscientes;
Há algo de biológico e de social neste fenômeno;
A interação é importante na sua constituição (interação com o 

meio, com os outros);
Recebe influência de fora e influência do meio;
É um fenômeno passível de ser conhecido (consciente), mas tem 

aspectos a que não se tem acesso (inconsciente);
O psicólogo possui instrumento e conhecimentos para contribuir 

no conhecimento desse fenômeno e na sua reestruturação;
É um fenômeno que se desestrutura. A noção de desequilíbrio, 

de desorganização, de desestruturação é bastante presente. 
Alguns identificam o fenômeno com a sua desestruturação, isto 
é, o fenô meno é a doença, o desequilíbrio ou 

o conflito; Há uma noção, presente em alguns questionários, 
que é a identi ficação do fenôm eno com  a possibilidade de 
o indivíduo relacio- nar-sè consigo mesmo. 

(Bock, 1999, p. 174-175) Mas que coisa é esta, o 
fenômeno psicológico? O ra é processo, ora é estrutura, ora 

m anifestação, ora relação, ora é conteúdo, ora é distúrbio, ora 
experiência. É interno, mas tem relação com o externo. E biológico, 
é psíquico e é social; é agente e é resultado; é fenômeno humano, 
relacionado ao que 

de nominamos “eu”. O fenômeno psicológico, seja qual for sua 
conceituação, apa rece descolado da realidade na qual o indivíduo 
se insere e, mais ainda, descolado do próprio indivíduo que o abriga. 
Esta é a noção: algo que se abriga em nosso corpo, do qual não temos 
muito contro le; visto como algo que em determinados momentos 
de crise nos domina sem que tenhamos qualquer possibilidade de 
controlá-lo; algo que inclui “segredos” que nem mesmo nós sabemos; 
algo enclausurado em nós que é ou contém um “verdadeiro 

eu”. E aqui cabe falar da relação desse fenômeno psicológico 
com o meio social e cultural. Embora muitos psicólogos considerem 
essa relação como necessária e importante, ela é vista como uma
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relação na qual o “externo” (inundo social) impede e dificulta o 
pleno e livre desenvolvimento de nosso mundo “interno” (psico
lógico). O mundo social é um mundo estranho ao nosso eu. Um 
lugar no qual temos de estar; por isso, só nos resta nos adaptarmos 
a ele. E a história desse aparato psicológico passa a ser a história 
da sua adaptação ao mundo social, cultural e econômico. Traba
lhar, relacionar-se, aprender, fazer são atividades dessa adapta
ção. Amar, emocionar-se, perceber, motivar-se são vistas também 
como possibilidades hum anas que se desenvolvem, ou melhor, se 
atualizam  (pois já eram potencializadas) neste mundo externo.

Um fenômeno abstrato, visto como característica humana. Um 
fenômeno que existe em nós, como estrutura, processo, expres
são, ou qualquer uma de suas conceituações, porque somos hu
manos e ele pertence a nossa natureza. Fica então naturalizado o 
fenômeno psicológico. Algo que lá está como possibilidade, quan
do nascemos; algo que deverá ser fertilizado por afeto, estimulações 
adequadas e boas condições de vida, mas que lá está, pronto para 
desabrochar.

A Psicologia Sócio-Histórica não trabalha com essa concep
ção. Acredita que o fenômeno psicológico se desenvolve ao longo 
do tempo. Assim , o fenômeno psicológico:

• não pertence à Natureza Humana;
• não é preexistente ao homem;
• reflete a condição social, econômica e cultural em que vi

vem os homens.

Portanto, para a Sócio-Histórica, falar do fenômeno psicoló
gico é obrigatoriamente falar da sociedade. Falar da subjetividade 
hum ana é falar da objetividade em que vivem os homens. A com 
preensão do “mundo interno” exige a compreensão do “mundo 
externo”, pois são dois aspectos de um mesmo movimento, de um 
processo no qual o homem atua e constrói/modifica o mundo e 
este, por sua vez, propicia os elementos para a constituição psico
lógica do homem.

As capacidades hum anas devem ser vistas como algo que 
surge após uma série de transformações qualitativas. Cada trans
formação cria condições para novas transformações, em um pro
cesso histórico, e não natural. O fenômeno psicológico deve ser 
entendido como construção no nível individual do mundo simbó-
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lico que é social. O fenômeno deve ser visto como subjetividade, 
concebida como algo que se constituiu na relação com o mundo 
material e social, mundo este que só existe pela atividade hum a
na. Subjetividade e objetividade se constituem uma à outra sem 
se confundir. A linguagem é mediação para a internalização da 
objetividade, permitindo a construção de sentidos pessoais que 
constituem a subjetividade. O mundo psicológico é um mundo 
em relação dialética com o mundo social. Conhecer o fenômeno 
psicológico significa conhecer a expressão subjetiva de um m un
do objetivo/coletivo; um fenômeno que se constitui em um pro
cesso de conversão do social em individual; de construção interna 
dos elementos e atividades do mundo externo. Conhecê-lo desta 
lorma significa retirá-lo de um campo abstrato e idealista e dar a 
ele uma base material vigorosa. Permite ainda que se superem 
definitivamente visões metafísicas do fenômeno psicológico que
o conceberam como algo súbito, algo que surge no homem, ou 
melhor, algo que já estava lá, em estado embrionário, e que se 
atualiza com o amadurecimento humano. O homem e o fenômeno 
psicológico, pensados como sementes que se desenvolvem e desa
brocham.

E por que a Psicologia Sócio-Histórica é crítica a essas pers
pectivas?

Porque tais perspectivas fazem uma Psicologia descolada da 
realidade social e cultural, que é constitutiva do fenômeno psico
lógico. E essa é uma questão importante, porque é a partir dessa 
"descolagem ” que se constitui o processo ideológico da Psicolo
gia. Passam os a contribuir significativamente para ocultar os as- 
poclos sociais do processo de construção do fenômeno psicológi
co em cada um de nós. Fazemos ideologia.

Ideologia, como definida por Charlot, é

um sistema teórico, cujas idéias têm sua origem na realidade, como
6 sempre o caso das idéias; mas que coloca, ao contrário, que as 
idéias são autônomas, isto é, que transforma em entidades e em 
essências as realidades que ele apreende, e que, assim, desenvolve 
uma representação ilusória ao mesmo tempo daquilo sobre o que 
trata e dele próprio; e que, graças a essa representação ilusória, 
desempenha um papel mistificador, quase sempre inconsciente 
(o próprio ideológico é mistificado, acredita na autonomia de suas 
idéias): as idéias assim destacadas de sua relação com a realidade
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servem, com efeito, para construir um sistema teórico que camufla 
e justifica a dominação de classe. Ideológico não significa, portan
to, errôneo Aliás, é porque uma ideologia é um sistema ilusó
rio e não um sistema de idéias falsas que é social e potencialmente 
eficaz. (Charlot, 1979, p. 32)

Chaui ajuda-nos a completar o conceito quando afirma que 
a operação da ideologia é a “criação de universais abstratos, isto 
é, a transformação das idéias particulares da classe dominante em 
idéias universais de todos e para todos os membros da sociedade. 
Essa universalidade das idéias é abstrata porque não corresponde 
a nada real e concreto, visto que no real existem concretamente 
classes particulares e não a universalidade humana. As idéias da 
ideologia são, pois, universais abstratos” (Chauí, 1981, p. 95).

A ideologia é, assim, uma representação ilusória que faze
mos do real. O ilusório da ideologia está em que parte da realidade 
fica ocultada nas constituições ideais. Na Psicologia, ao construir 
as noções e teorizações sobre o fenômeno psicológico, temos ocul
tado sua produção social. As conseqüências disso são danosas do 
ponto de vista das possibilidades de a Psicologia contribuir para a 
denúncia e a transformação das condições de vida constitutivas 
do fenômeno.

O fenômeno psicológico, como qualquer fenômeno, não tem 
força motriz própria. E na relação com o mundo material e social 
que se desenvolvem as possibilidades humanas. Claro, há um cor
po biológico que se instituiu como elemento básico da relação e é 
nele que se processará o que estamos chamando de fenômeno p si
cológico. E ssa relação com o mundo, através da atividade dos su 
jeitos, torna-se essencial para que algo ocorra em nós.

Temos usado a imagem do Barão de M ünchhausen para ex
pressar um a compreensão da ideologia que se constitui a partir da 
Psicologia.

Uma outra vez quis saltar um brejo mas, quando me encontrava 
a meio caminho, percebi que era maior do que imaginara antes. 
Puxei as rédeas no meio de meu salto, e retornei à margem que 
acabara de deixar, para tomar mais impulso. Outra vez me saí mal e 
afundei no brejo até o pescoço. Eu certamente teria perecido se, 
peja força de meu próprio braço, não tivesse puxado pelo meu pró
prio cabelo preso em rabicho, a mim e a meu cavalo que segurava 
fortemente entre os joelhos. (Raspe, s/data p. 40)
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É essa a melhor imagem que encontramos para designar a 
ideologia do esforço próprio de cada um para desenvolver a si 
mesmo e ao potencial contido em sua natureza.

Assim , há anos a Psicologia tem contribuído para responsa
bilizar os sujeitos por seus sucessos e fracassos; temos defendido 
que as condições de vida são o canteiro apropriado ou não para o 
desabrochar de potencialidades; temos acreditado que pessoas 
podem ser classificadas e diferenciadas por suas características e 
dinâmicas psicológicas; temos criado (ou contribuído para refor
çar) padrões de conduta que interessa à sociedade manter, como 
necessários ao “bom desenvolvimento das pessoas” . A Psicologia 
tem reforçado formas de vida e de desenvolvimento das elites como 
padrão de normalidade e de saúde, contribuindo para a constru
ção de programas de recuperação e assistência destinados àqueles 
que não “conseguem (ao puxarem pelos seus próprios cabelos)” se 
desenvolver nessa direção. Tem transformado em anormal o dife
rente, o “fora do padrão dominante” .

A Psicologia não tem sido capaz de, ao falar do fenômeno 
psicológico, falar de vida, das condições econômicas, sociais e 
culturais nas quais se inserem os homens. A Psicologia tem, ao 
contrário, contribuído significativamente para ocultar essas con
dições. Fala-se da mãe e do pai sem falar da família como institui
ção social m arcada historicamente pela apropriação dos sujeitos;
fala-se da sexualidade sem  falar da tradição judaico-cristã de re
pressão à sexualidade; fala-se da identidade das mulheres sem se 
luliir das características machistas de nossa cultura; fala-se do cor
po sem inseri-lo na cultura; fala-se de habilidade e aptidões de um 
Mijeilo sem  se falar das suas reais possibilidades de acesso à cult
ura; fala-se do homem sem  falar do trabalho; fala-se do psicológi

co sem falar do cultural e do social. Na verdade, não se fala de 
nnda. Faz-se ideologia!

Reverter esse processo de construção da Psicologia como 
ciência e profissão im plica, a nosso ver, redefinir o fenômeno 
psicológico.

E por que esse aspecto faz da Psicologia Sócio-Histórica uma 
perspectiva crítica? Porque já não poderemos m ais pensar a reali
dade social, econômica e cultural como algo exterior ao Homem, 
eslranlio ao mundo psicológico, que aparece como algo que o im 
pede, o anula ou o desvirtua. O mundo social e o mundo psicoló-



gico caminham juntos em seu movimento. Para compreender o 
mundo psicológico, a Psicologia terá obrigatoriamente de trazer 
para seu âmbito a realidade social na qual o fenômeno psicológico 
se constrói; e, por outro lado, ao estudar o mundo psicológico, 
estará contribuindo para a compreensão do mundo social. Traba
lhar para aliviar o sofrimento psicológico das pessoas exigirá do 
psicólogo um posicionamento ético e político sobre o mundo so
cial e psicológico.

A Psicologia Sócio-Histórica pretende assim  ser crítica por
que posicionada. Exige a definição de uma ética e uma visão polí
tica sobre a realidade na qual se insere o nosso “objeto de estudo e 
trabalho”. Sua forma de pensar a realidade e o mundo psicológico 
não pode ser dissociada dessa perspectiva e da necessidade desse 
posicionamento.

Rompendo com as tradições

Um segundo elemento faz da Psicologia Sócio-Histórica uma 
abordagem crítica. Ela permite romper com uma tradição classifica- 
tória e estigmatizadora da ciência e da profissão.

A Psicologia tem sua história “colada” aos interesses dos gru
pos dominantes. Estivemos sempre produzindo conhecimentos e 
traduzindo-os em uma Psicologia aplicada, de forma a permitir o 
aumento do controle sobre os grupos sociais, a ampliação da ca
pacidade produtiva dos trabalhadores, a distribuição de crianças 
de forma homogênea ou heterogênea nas classes, para garantir 
aprendizado e disciplina, a seleção do homem certo para o lugar 
certo, a higienização moral da sociedade, o controle do comporta
mento, a classificação e a diferenciação. A história da Psicologia, 
como ciência e profissão, se confunde nos diferentes momentos 
da organização social com os interesses de determinados grupos 
sociais e lança mão de seus instrumentos e saberes para respon
der a esses interesses. No Brasil, a revisão feita por Antunes (1999) 
mostra-nos isso com clareza.

A colonização do Brasil por Portugal caracterizou-se funda
mentalmente pela exploração, o que exigiu a construção de um 
forte aparelho repressivo. As idéias psicológicas produzidas nesse 
período por representantes da Igreja ou intelectuais orgânicos do 
sistema português terão a marca do c o n t r o l e .

28 PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA
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No século XIX, o Brasil deixa de ser colônia e transforma-se 
em império. As idéias psicológicas vão ser produzidas principal
mente no âmbito da medicina e da educação.

Com a vinda da Corte portuguesa, o Brasil e, em particular, o 
Rio de Janeiro vão se transformar.

O rápido desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, sem 
nenhuma infra-estrutura para suportar as transformações que ele 
trouxe consigo, levou ao aparecimento de doenças, miséria, pros
tituição e loucura. O século XIX assiste ao surgimento das idéias 
de saneam ento e higienização das cidades, higienização enten
dida não só como saneamento material, mas também moral. Bus
ca-se um a sociedade livre da desordem  e dos desvios. A  educa
ção será m arcada por práticas autoritárias e disciplinares. A me
dicin a, pela  criação  de  h osp ícios com o asilos h igiên icos e  de  
tra tam ento m oral (em  1842, inaugura-se no R io de Janeiro o 
Hospí cio Pedro II; em 1852, em São Paulo, o Asilo Provisório de 
Alie nados da Cidade de São Paulo). A sociedade encontrava-se 
en tão dominada pela ideologia da ordem e da higienização para 
o progresso.

As idéias psicológicas estiveram, nesse período, marcadas pe
las finalidades de higienização moral e disciplinamento da socie
dade.

O final do século XIX trouxe a República, a riqueza cafeeira e 
o desenvolvimento do pólo econômico no Sudeste. A  Psicologia 
adquiria o estatuto de ciência autônoma na Europa e, em seguida, 
nos Estados Unidos. A 

industrialização no Brasil trará novas exigências à Psicolo
gia que, com a experiência da Psicologia aplicada à educação, pôde 
colaborar significativamente com o seu conhecimento, possibili
tando a diferenciação das pessoas para a formação de grupos mais 
hom ogêneos nas escolas e a seleção de trabalhadores m ais ade
quados para a empresa. Seguíam os o lema taylorista do “homem  
certo para o lugar certo”. N o âm bito internacional, as G uerras 
trou-xeram o desenvolvimento dos testes psicológicos, instrumentos 
que viabilizaram essa prática diferenciadora e categorizadora da 
Psicologia. E foi com  essa tradição e com  esse lugar social que a 
Psicologia se institucionalizou no Brasil e foi reconhecida como 
profissão em 1962.
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Com o conhecimento e as práticas produzidas na Europa e 
nos EUA, a Psicologia brasileira pôde responder adequadamente 
aos interesses de grupos dominantes, no Brasil. Tornou-se uma 
profissão classificatória e diferenciadora. Aptos ou não aptos, sau
dáveis ou doentes, adequados ou inadequados, competentes ou 
incompetentes, com potencial ou não, enfim, quase toda nossa 
intervenção tem-se orientado para classificar e com isso contribui 
para construir estigmatizações e discriminações.

Também aqui a Psicologia tem naturalizado o que é social. 
Tem tomado o padrão da normalidade, que é eminentemente so
cial, como o natural do desenvolvimento humano. Dessa forma, 
no que é natural não cabe interferência do homem; cabe registrar 
e diferenciar. Assim, as diferenças entre os homens, tomadas como 
naturais, tornaram-se fonte ou justificativa das desigualdades so
ciais.

A Psicologia, no decorrer de sua história, observou e regis
trou cuidadosam ente o desenvolvimento das crianças e jovens. 
Esse conhecimento era necessário ao desenvolvimento das novas 
concepções de educação (referimo-nos aqui às concepções da Es
cola Novista) que, em oposição à concepção tradicional, tomavam 
as crianças como naturalmente boas e com seu trabalho educacio
nal procuravam manter essas características. Para isso, a educa
ção necessitava que a Psicologia descrevesse o desenvolvimento 
da criança. Produziu-se então esse conhecimento, que passou a 
ser tomado como natural. A Psicologia sistem atizou o desenvolvi
mento observado nas crianças e tomou-o como natural. Não há, 
na literatura, além da obra soviética da Psicologia Histórico-Cul- 
lural, teorias de desenvolvimento que pensem esse trajeto das crian
ças como um trajeto construído socialmente pelo desenvolvimen
to de atividades humanas, que vão se consolidando como possibi
lidades para todos os homens. A escrita, por exemplo, a conta
gem, a quantificação e a classificação não devem ser pensadas como 
naturais, mas como conquistas hum anas que se instalam definiti
vamente nas atividades hum anas e nas possibilidades cognitivas 
dos homens. Essas possibilidades instalam-se na cultura, nos ob
jetos e instrumentos da cultura, assim  como na linguagem, e pou
co a pouco se convertem em capacidades individuais. Não há 
motivo para concebê-las como naturais. Outro exem plo é o da 
posição erela do homem. Ao se tornar conquista e se consolidar
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como possibilidade para todos, o desenvolvimento das crianças 
passa a ter como finalidade essa posição. Aí está a questão: a cul- 
lura, as relações sociais e as atividades hum anas apontam para o 
desenvolvimento humano em uma certa direção. As estimulações, 
as referências, os modelos e os instrumentos da cultura direcionam
O desenvolvimento humano para aquele determinado fim. E nós, 
sores plásticos, nascidos candidatos à humanidade, pouco a pou
co nos conformamos a essa imagem, a esse modelo humano.

Fica claro de imediato que:
• se não tivermos acesso a essas “estim ulações” , a esses “trei

namentos”, poderemos não apresentar todas as caracterís
ticas que a humanidade conquistou;

• tudo o que apresentamos como humanos, embora certamen
te implique a existência de um corpo com determinadas 
características da espécie animal à qual pertencemos, é 
obtido nas relações sociais, nas atividades e na cultura.

A “norm alidade” recebe, então, outro sentido. Passa a ser vis- 
la como a possibilidade de se ter como característica, no nível 
individual, o que a hum anidade conquistou e a sociedade valori
zou, reforçou, estimulou e possibilitou à maioria.

O diferente não é anormal. O diferente é menos provável, é 
monos comum. Por quê? Há várias possibilidades:

• não se deu acesso às condições necessárias para o desen
volvimento daquela característica;

• deu-se acesso a elas, mas o aproveitamento da criança não 
pôde ser total, talvez por limitações da “aparelhagem bási
ca” do corpo — uma miopia, por exemplo;

• deu-se acesso àquelas condições, mas, embora não houves
se limitações, as relações estabelecidas para o aprendizado 
loram carregadas de conflitos e emoções que dificultaram
o desenvolvimento comum.

Não temos a intenção de esgotar as possibilidades de com- 
preensão das diferenças. Queremos apenas registrar que existem 
diferenças. A questão está em que tais diferenças, em uma socieda- 
de que naturalizou a normalidade, se tornaram fontes de desigual- 
d a d e o justificativas para desigualdades que são sociais. Desigualda-
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des sociais geram oportunidades diferentes de acesso ao que a 
humanidade conquistou como possibilidades humanas. A Psicolo
gia registrou essas diferenças como diferenças individuais e, ao na
turalizar o desenvolvimento, ocultou a origem social das diferen
ças. Com isso, classificou, diferenciou, discriminou e estigmatizou.

Desvendar esse processo da Psicologia exige uma posição crí- 
lica capaz de ver o desenvolvimento humano como algo que se 
torna possível porque o homem está imerso em uma sociedade na 
qual atividades instrumentais e relações sociais direcionaram o 
desenvolvimento humano. O homem se desenvolve à sua própria 
imagem e semelhança.

A posição crítica da Psicologia Sócio-Histórica, que entende o 
desenvolvimento do homem e de seu mundo psicológico como uma 
conquista da sociedade humana, permite denunciar esse trabalho de 
“ocultamento” das condições de vida nos discursos da Psicologia.

Superando a neutralidade na Psicologia

Um terceiro aspecto que nos permite afirmar a perspectiva 
crítica da Psicologia Sócio-Histórica está diretamente ligado a este 
último. Quando negamos a naturalidade de nosso desenvolvimento 
e de um a forma de ser e as afirmamos como sociais e históricas, 
passam os a ter em nossas atuações uma exigência indispensável: 
explicitar a direção de nossas intervenções profissionais. Nosso 
trabalho, como psicólogos, passa a ser visto como ação direcionada 
e intencionada. Embora nossa intervenção tenha sempre uma di
reção apresentada como possibilidade pela sociedade e pela cul
tura, não se trata de uma direção qualquer; trata-se de uma dessas 
possibilidades, e o profissional deverá fazer essa escolha.

É preciso compreender que estamos contribuindo para a cons
trução de projetos de vida, direcionados para finalidades que inte
ressem  ao sujeito. Escamotear esse direcionamento do trabalho é 
ocultar a influência que temos. Não assum ir a influência é cam u
flar a finalidade do trabalho, que fica então fora de questão, de 
debate, e de crítica.

M uitas vezes ouvimos psicólogos dizerem: “nosso trabalho 
não modifica o indivíduo; apenas lhe dá condições para que ele 
próprio se m odifique” . A nosso ver, essa afirmação é equivocada e
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acaba por ocultar intenções e direcionamentos do trabalho da Psi
cologia. A naturalização do psicológico permitiu a construção des
sas noções equivocadas, pois, ao conceber um estado e um desen
volvimento como naturais, permitiu que a finalidade do trabalho 
fosse acom panhar um desenvolvimento já previsto, porque natu- 
ral. O sujeito com quem se trabalha é um ser ativo e transforma
dor do mundo; é um ser posicionado que intervém em seu meio 
social. O encontro desses sujeitos (cliente e profissional) se dará 
como diálogo no qual o cliente possui a matéria-prima a ser trabalh

ada, e o profissional, os instrumentos e a tecnologia do trabalho. 
O objeto do trabalho é um projeto de vida que pertence apenas ao 
cliente. Ao rèalizar seu trabalho, o profissional deve ter consciên
cia de que estará interferindo em um projeto de vida que não lhe 
pertence. Daí a necessidade do rigor ético que garanta o respeito e 
a transparência do profissional. Daí a necessidade de o psicólogo 
« onceber seu trabalho como intencionado e direcionado, para que, 
com uma postura ética rigorosa, possa, a qualquer momento, es
clarecer o direcionamento de seu trabalho, superando uma supos
ta neutralidade que ocultou sempre, no discurso cientificista, a 
concepção de “norm alidade” e saúde que nada mais eram do que 
valores sociais instituídos e dominantes sendo reforçados.

E interessante notar que nossas construções ideais de saúde e 
' In normalidade em geral abrigam valores morais da cultura dom i
nante na sociedade; por serem dominantes, instalaram-se na ciên
cia e na profissão como referência para o comportamento e as for
ma'; de ser dos sujeitos. O problema maior está em que não temos 
assum ido essa adesão. Temos apontado esses valores e referên-
c ias como naturais do homem; como universais. Desta forma, traba-
lhamos para manter os valores dominantes e para justificá-los como 

a única possibilidade de estar no mundo. O diferente passa a ser
i ombalido; visto como crise, como desajuste ou desequilíbrio; pas- 
mi a ser “tratado”, com a finalidade do retorno à condição saudável 
'■ natural do homem. A Psicologia torna-se assim  uma profissão
conservadora que trabalha para impedir o surgimento do novo.

Superando o positivismo e o idealismo na Psicologia

A Psicologia Sócio-Histórica é, enfim, uma perspectiva críti-
i a porque supera a postura positivista e idealista que tem caracte-
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rizado a Psicologia como ciência, tomando como método o mate
rialismo histórico e dialético. Abordaremos aqui apenas superfi
cialmente essa questão do método, pois ela será tratada com mais 
profundidade no capítulo 6.

Como proposição teórico-metodológica, o positivismo pode 
ser apresentado, de um modo simplificado, a partir de três idéias 
principais:

• os fenômenos humanos e sociais são regulados por leis na
turais que independem da ação do homem;

• se esses fenômenos são regulados por leis naturais, deve
mos então utilizar métodos e procedimentos das ciências 
naturais para desvendar essas leis;

• também segundo o modelo das ciências naturais, as ciên
cias hum anas e sociais devem orientar-se pelo modelo da 
objetividade científica.

Para o positivismo, a realidade é governada por leis racionais 
passíveis de ser desvendadas pela observação sistem ática e rigo
rosa dos fatos. Esse rigor é dado por um método que permite o 
controle da imaginação hum ana e da interferência de interesses e 
particularidades do pesquisador. Para o positivismo, é possível, 
com esforço e método, construir conhecimento, deixando de fora 
os interesses e valores sociais.

O positivism o contribuiu para construir uma Psicologia que 
entendeu o fenômeno psicológico como algo desligado das tramas 
sociais, semelhante a qualquer outro fenômeno natural e, como 
tal, subm etido a leis que não podem ser alteradas pela vontade 
humana, m as apenas conhecidas.

Sabem os que a Psicologia precisou aderir a esses princípios 
positivistas para se firmar como ciência. Mas, a partir do método 
marxista, já podem os fazer a crítica dessa visão e superá-la. O 
positivism o ocultou o jogo de interesses e os valores que sempre 
estiveram no campo da produção dos conhecimentos.

O pensamento positivista foi incrementado pela postura idea
lista, que afirmou a existência apenas da razão subjetiva. Conce
beu-se a realidade externa como algo que só pode ser conhecido a 
partir do modo como é formulado e organizado pelas idéias, e não 
tal como é em si mesma.
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Em bora à prim eira vista essa concepção pareça distante das 
idéias do positivismo, essas duas perspectivas estiveram juntas na 
ciência. O positivismo, ao basear-se na naturalização dos fenôme
nos humanos e sociais e ao buscar, através de um método objetivis- 
ta, afastar os elementos sociais e os valores culturais da produção 
da ciência, efetivou um real desligamento do pensamento de sua 
base material. Fez dos fenômenos entidades abstratas, cuja verda
de se encontra no esforço do pensamento racional e de seus méto
dos. O positivismo tornou-se idealista.

Estavam  dadas as condições para a construção da ideologia 
positivista, que entende o progresso como um avanço intelectual 
dos homens e nunca como resultado de esforços revolucionários 
de coletivos hum anos que alteram formas de vida e de produção 
da sobrevivência. O positivismo busca uma ordem estável em ter
reno social harm ônico. Vê os conflitos com o desentendim entos 
de com unicação ou problem as m orais, tom ando-se defensor do 
rigor moral como forma de fazer progredir a sociedade.

Na Psicologia, o fenôm eno psicológico, com o entidade abs
trata e natural no homem, é expressão do positivismo. O apego a 
métodos que isolam o fenômeno a ser estudado de todo o contexto 
que o produziu precisa ser superado pelo esforço crítico e pelo 
desenvolvimento de outra metodologia que possa encarar a reali
dade como algo em permanente movimento e os fenômenos como 
algo que se constrói nesse movimento. A metodologia materialista 
histórica e dialética surge como resposta a essas questões e possi
bilita superar a perspectiva positivista e idealista presente na Psi
cologia.

Em síntese, o método materialista histórico e dialético carac
teriza-se por: • 

u m a co n cepção  m aterialista , segun do  a  qual a  realidade 
m aterial tem  existência independente em  relação à idéia, 
ao pensam ento, à razão; existem  leis na realidade, num a 
visão determ inista; e é possível conhecer toda a realidade 
e suas leis;

• um a concepção dialética, segundo a qual a contradição é 
característica fundam ental de tudo o que existe, de todas 
as coisas; a contradição e sua superação são a base do m o
vimento de transformação constante da realidade; o movi-
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mento da realidade está expresso nas leis da dialética (lei 
do movimento e relação universais; lei da unidade e luta 
de contrários; lei da transformação da quantidade em qua
lidade; lei da negação da negação) e em suas categorias;

• uma concepção histórica, segundo a qual só é possível com
preender a sociedade e a história por meio de uma concep
ção materialista e dialética; ou seja, segundo a qual a histó
ria deve ser analisada a partir da realidade concreta e não a 
partir das idéias, buscando-se as leis que a governam (vi
são materialista); por sua vez, as leis da história são as leis 
do movimento de transformação constante, que tem por base 
a contradição; portanto, não são leis perenes e universais, 
m as são leis que se transformam; não expressam  regulari
dade, mas contradição (visão dialética); nesse sentido, as 
leis que regem a sociedade e os homens não são naturais, 
mas históricas; não são alheias aos homens, porque são re
sultado de sua ação sobre a realidade (trabalho e relações 
sociais); mas são leis objetivas, porque estão na realidade 
material do trabalho e das relações sociais; entretanto, essa 
objetividade inclui a subjetividade porque é produzida por 
sujeitos concretos, que são, ao mesmo tempo, constituídos 
social e historicamente.

Desta forma, a partir desses pressupostos metodológicos e das 
categorias decorrentes, passam os a:

• examinar os objetos, buscando entendê-los na sua totalida
de concreta na qual as partes estão em interação, permitin
do que o fenômeno se constitua como tal;

• acom panhar o movimento e a transformação contínua dos 
fenômenos;

• entender que a m udança dos fenômenos é qualitativa e se 
dá por acúm ulo de elementos quantitativos que se conver
tem em qualidade, alterando o fenômeno;

• entender que o movimento e a transformação das coisas se 
dão porque no próprio interior delas coexistem forças opos
tas. A contradição existente em todos os objetos é a força 
de seu movimento de transformação. E na relação desse 
objeto com o mundo que o cerca que os elementos contra
ditórios se constituem.
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Assim , a Psicologia Sócio-Histórica produzirá conhecimen- 
los com outros pressupostos, abandonando a pretensa neutralida
de do positivismo, a enganosa objetividade do cientista, a positivi- 
dade dos fenôm enos e o idealism o, colando su a produção à 
materialidade do mundo e criando a possibilidade de uma ciência 
i rílica à ideologia até então produzida e uma profissão posicionada 
a lavor das melhores condições de vida, necessárias à saúde p si
cológica dos homens de nossa sociedade.
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CAPÍTULO 2

A PSICOLOGIA COMO CIÊNCIA DO SUJEITO E DA SUBJETIVIDADE: 
a historicidade como noção básica1

Maria da Graça Marchina Gonçalves

Introdução

O momento histórico em que a Psicologia se constitui como 
ciência é o mesmo que afirma o homem como sujeito. As caracte
rísticas desse momento incluem grandes transformações econô
micas, políticas e sociais, resultado da mudança do modo de pro
dução feudal para o modo de produção capitalista. Novas práticas 
econômicas e sociais implicam novas concepções de mundo e de 
homem presentes no pensamento moderno. Nesse novo mundo, o 
homem é afirmado como sujeito, e essa afirmação implica a cons
trução da noção de subjetividade.

A noção de conhecimento também sofre alterações profun
das o a ciência moderna funda-se na busca de um método capaz 
de resolver uma nova questão metodológica: a da relação entre o 
homem que conhece, que é o sujeito e o objeto de conhecimento,

I , listo capítulo e o capítulo 3 são uma versão revista e ampliada do artigo publica
do um Tomas de Psicologia, vol. 6, n.  2, Ribeirão Preto, Sociedade Brasileira de Psico
logia,  1908, pp. 135-141).
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que é exterior e independente desse sujeito, mas que deve ser co
nhecido e dominado por ele.

A afirmação do homem como sujeito e da Psicologia como 
ciência se dá no bojo da modernidade, entendida como o conjun
to de idéias e concepções que representam o modo de produção 
capitalista. Entretanto, a modernidade afirmou o sujeito de m a
neira contraditória. Afirmou-o como individual, racional e natu
ral. E afirmou-o como social, ativo e histórico. As contradições 
presentes na modernidade engendraram a afirmação e a negação 
do sujeito, explicitando sua historicidade.

A compreensão disso fundamenta-se em uma noção materia
lista dialética da história, que concebe a história como um proces
so contraditório, produto da ação dos homens, em sociedade, para 
a construção de sua própria existência. As idéias, nessa concep
ção, representam a realidade material vivida e construída pelos 
homens. Além disso, fundamenta-se em uma abordagem epistemo- 
lógica e m etodológica que tam bém  tem por base o princípio 
dialético da contradição e a concepção materialista de sujeito e 
objeto. Tal fundamento metodológico permite compreender a ques
tão epistemológica da relação sujeito-objeto de maneira a superar 
a dicotomia entre subjetividade e objetividade presente nos dife
rentes métodos surgidos na modernidade. N essa forma de anali
sar, a historicidade de todos os fenômenos é noção básica, como 
será discutido a seguir.

Sujeito e subjetividade na modernidade: constituição histórica de uma experiência e 
de uma categoria

A referência básica de análise da Psicologia Sócio-Histórica 
é a da historicidade das experiências hum anas, bem como das 
idéias produzidas pelos homens como expressão m ediada dessas 
experiências. Entende-se como experiência hum ana toda ativida
de realizada socialmente pelos homens, como forma de atender a 
suas necessidades, produzindo, dessa forma, sua própria existên
cia. As experiências concretas, de atividade dos homens, im pli
cam necessariam ente a produção de idéias e representações sobre 
elas, as quais refletem sua vida real: ações e relações.

Em outras palavras, a Psicologia Sócio-Histórica parte das ca- 
legorias Irabalho e relações sociais para situar o homem na sua
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historicidade, entendendo que o homem se constitui historicamen
te enquanto homem, por meio da transformação da natureza, em 
sociedade, para produção de sua existência. Em sua constituição 
histórica, o homem produz bens materiais e espirituais, ou seja, 
produz objetos e idéias.

O conjunto de idéias produzidas pelo homem inclui crenças, 
valores e conhecimentos de toda ordem. Esse referencial é o mate
rialismo histórico e dialético e, de acordo com essa concepção, as 
idéias e conhecimentos produzidos pelo homem em determinado 
momento histórico refletem a realidade desse momento histórico, 
ou seja, o pressuposto é de que a origem das idéias produzidas 
socialmente está na base material da sociedade.

Essas idéias, por sua vez, orientam a ação dos homens e, 
nesse sentido, m odificam  e desenvolvem a ação, ao mesmo tem
po em que tam bém são m odificadas. Trata-se de um processo 
contínuo de relação, que ocorre de forma dialética, expressando 
.1 unidade contraditória entre real e racional, numa perspectiva 
materialista. Isso significa entender que, embora as idéias tenham 
seu próprio movimento, que deve ser descrito e analisado a par- 
lir da com paração de diferentes autores, conceitos, representa
ções, na sua contraposição e desenvolvimento, tal movimento 
duve, por outro lado, ser sempre situado na sua relação com o 
movimento da base material e, em últim a instância, como repre- 
sunlação dela.

A noção de sujeito produzida pela modernidade é exemplo 
dessa relação. O homem que surge com o advento do capitalismo 
o o indivíduo livre, sujeito de sua vida. O desenvolvimento das 
l" iç js  produtivas capitalistas põe em relevo o indivíduo, como 
possuidor de livre-arbítrio, capaz de decidir que lugar ocupar na 
mioiedade. Isso é possível já que a nova sociedade se abre como
........nercado no qual todos podem vender e comprar em função de
' ii'. próprios talentos. A necessidade de se produzir mercadorias 

Impõe aos homens uma participação na sociedade na forma de 
Indivíduos, produtores e/ou consumidores de mercadorias.

() liberalismo, como produção ideológica da burguesia, ex- 
po smi (issa ênfase no indivíduo. Para o liberalismo, todos os ho- 
mons são livres e iguais; apesar de iguais, têm interesses próprios 
" individuais. Essa diferença de interesses resolve-se através da
11 .11 <■ i uidíide.
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O romantismo, representante da nostalgia da velha ordem da 
aristocracia feudal, também fala ao indivíduo, de certa forma con
taminado pelas concepções que valorizam o indivíduo. Mas, para 
o romantismo, os indivíduos são todos diferentes. A liberdade é a 
liberdade de ser diferente. Apesar de diferentes, todos têm gran
des e intensos sentimentos e sentem falta da vida em com unida
de, das referências estabelecidas socialmente no período feudal.

Toda essa afirmação do homem como sujeito individual e li
vre, que tem origem na afirmação burguesa do homem como pro
dutor e consumidor individual no mercado, abre espaço para uma 
nova experiência de individualidade, mais especificam ente de 
subjetividade. Conforme análise de Figueiredo (1997), a experiên
cia de subjetividade nesse momento histórico torna-se privada, 
universal e aprofundada. A afirmação do homem como sujeito com 
as características proclam adas pelo liberalismo e pelo romantis
mo im plica que sua experiência individual seja reconhecida, 
aprofundada, valorizada e designada como subjetividade. A cate
goria subjetividade passa a ter o significado próprio desse momento 
histórico, o que trará im plicações para a própria experiência indi
vidual e subjetiva.

Entretanto, o desenvolvimento do capitalism o mostra que 
tanto a liberdade quanto as diferenças entre os indivíduos são ilu
sões. Por um  lado, o Estado se fortalece; por outro, surge a produ
ção da grande indústria. Ou seja, é preciso rever as propostas ini
ciais do liberalismo; é preciso fortalecer o Estado e limitar a liber
dade individual, já que a fraternidade ainda não foi possível. E o 
que ocorre no século XIX e pode ser constatado na realidade polí
tica subseqüente às revoluções burguesas.

Por sua vez, o romantismo torna-se obsoleto, pois represen
tava a velha ordem social que está agora perdida para sempre. O 
desenvolvimento e a consolidação da ordem burguesa mostram 
concretamente esse fato; a m assificação na qual se sustenta cada 
vez m ais a produção de mercadorias acaba com qualquer dúvida 
sobre a possibilidade de manutenção das idéias românticas.

Dessa forma, o sujeito, afirmado como individual e livre, é, 
ao mesmo tempo e contraditoriamente, negado. Com isso, a expe
riência de subjetividade privatizada entra em crise, dando lugar a 
uma perplexidade que abre campo para o desenvolvimento de 
explicações sobre o sujeito e a subjetividade, suas características,
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constituição, origem. Naquele momento histórico, considera-se que 
o melhor cam inho para levar a tais explicações é a ciência, com 
as características definidas pela modernidade, o que dá origem à 
criação da Psicologia como ciência.

Ao mesmo tempo, aquele indivíduo a quem se pregou a pos
sibilidade da liberdade precisa ser controlado e treinado, para es
tar a serviço do capital. O Estado passa também a ter questões 
sobre as individualidades, as subjetividades. Essas novas expe
riências do indivíduo precisam  ser adequadas às necessidades do 
Estado que representa o capital e a burguesia. Dessa forma, o novo 
conhecimento que passa a ser produzido nesse campo não consti
tui mero diletantismo, mas é, principalmente, um conhecimento 
a ser aplicado. Aliás, toda ciência na modernidade tinha essa ca
racterística, exacerbada com o pragmatismo, em que o conheci
mento é reduzido à ciência, reduzida, por sua vez, a seu caráter 
instrumental.

A Psicologia aplicada passa então a ser referência em muitos 
contextos, principalmente na educação e na indústria, o que faci
lita a propagação de idéias sobre o sujeito e a subjetividade que 
contribuirão para uma determinada direção no desenvolvimento 
da experiência da subjetividade. Ou seja, a divulgação de idéias 
da Psicologia, através de sua aplicação, contribui para que a essa 
experiência se incorporem explicações sobre a subjetividade.

Nesse sentido, a categoria subjetividade, tomada sim ultanea
mente como experiência humana, signo e conceito teórico, tam
bém pode mostrar a relação entre a base material e a produção de 
idéias no movimento histórico. Como experiência humana, a sub
jetividade se m odifica e aparece de diferentes formas ao longo da 
história humana; como signo, designa essa experiência, m odifi
cando-se juntamente com ela, ao mesmo tempo, permitindo a ex
pressão dessa experiência e transformando-a; como signo que ad
quire estatuto de conceito teórico, surge no interior do desenvol
vimento da ciência na modernidade, mais especificamente com a 
Psicologia, embora não se explicite como conceito desde o início 
formal dessa ciência.

O desenvolvimento da Psicologia permite observar como a 
construção desse conceito teórico, por um lado, está contextuali- 
znda historicamente, de modo a expressar as indagações oriundas 
do desenvolvimento da base material do capitalism o e responder
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a elas dentro de possibilidades postas historicam ente por essa 
realidade e pelo correspondente conjunto de idéias que a repre
senta. E, por outro, como o conceito (ou conceitos) produzido(s) é 
(são) incorporado(s), modificando a própria experiência.

Uma particularidade da categoria subjetividade deve ser 
indicada neste momento, pois serve também de parâmetro para 
essa análise. Ao se constituir em conceito teórico, a subjetividade 
delimita o conjunto de experiências do sujeito. E, nesse conjunto, 
está a experiência do conhecimento, incluindo a experiência do 
conhecimento sobre as próprias experiências subjetivas. Essa com
plexidade, evidenciada em sua origem pela modernidade, acom 
panhará todo o desenvolvimento das ciências hum anas, em espe
cial a Psicologia. O mesmo momento histórico que possibilitou a 
ênfase no indivíduo e em sua subjetividade impõe, contraditoria
mente, a necessidade da objetividade do conhecimento. O indiví
duo que tem livre-arbítrio e pode participar livremente do merca
do, com sua força de trabalho (seus talentos) e suas necessidades 
(reais ou criadas) de consumo é, antes de mais nada, um ser dota
do de Razão. E essa razão é o instrumento de liberdade do ho
mem. Esse é mais um fator de afirmação do homem como sujeito e 
que fortalece a experiência individual como subjetividade. U san
do a razão, o homem pode conhecer a natureza, pode colocá-la a 
seu serviço. Entretanto, contraditoriamente, a razão deve buscar o 
objeto, como algo exterior e independente do sujeito. O conheci
mento produzido pelo sujeito sobre o objeto deve ser objetivo. A 
objetividade é necessária e a subjetividade deve ser controlada 
através do método, para garantir o conhecimento.

Podemos dizer, pois, que a modernidade põe a questão da 
relação entre objetividade e subjetividade numa forma em que, 
contraditoriamente, ambas são afirmadas em sua importância. Essa 
questão epistemológica que surge com o capitalismo expressa con
tradições específicas desse momento histórico. Para o desenvolvi
mento das forças produtivas capitalistas, é importante tanto um 
sujeito com capacidade de tomar decisões individualmente quan
to um objeto que exista por si, obedecendo a leis próprias e natu
rais. Isso, por um lado, garante a inserção individual no mercado, 
tanto do homem como produtor quanto como consumidor. E, por 
oulro lado, garante que o objeto possa ser tomado de forma a ser 
m anipulado e transformado pelo homem de acordo com as neces
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sidades da produção material. A partir de seu surgimento, tal ques
tão epistemológica perpassará várias outras questões e debates que 
surgirão ao longo do desenvolvimento do capitalismo, tais como 
empirismo versus racionalismo; idealism o*versus materialismo; 
metafísica versus fenomenologia; metafísica versus dialética2.

A afirmação dos dois elementos, o objetivo e o subjetivo, como 
expressão deexperiências historicamente constituídas, cada uma 
com sua importância, representou um avanço na compreensão do 
homem sobre si mesmo, sobre o mundo que o cerca e sobre a pos
sibilidade de conhecer e agir sobre esse mundo. Esse período h is
tórico foi extremamente rico e abriu inúmeras possibilidades para 
o desenvolvimento humano. As demandas trazidas pelo desen
volvimento das forças produtivas capitalistas impuseram grande 
avanço ao conhecimento e sua aplicação à tecnologia e am plia
ram em dimensões nunca vistas os campos nos quais o homem 
poderia exercitar sua compreensão e exercer uma intervenção.

Entretanto, se a afirmação dos dois elementos teve essa im
portância, a não compreensão da unidade contraditória entre as 
duas experiências im plicou limites para esse conhecimento e essa 
compreensão do homem, com conseqüências presentes até hoje. 
Sabe-se que tal compreensão inicialmente era impossível, por li
mites históricos. As idéias produzidas no início desse período re
presentavam o princípio da compreensão do homem como sujeito
0 da realidade como objeto como a nova possibilidade histórica. A 
consolidação da nova situação histórica é que evidencia suas con
tradições. Isso ocorre já no século XIX, o que torna possível a par-
1 i r daí a identificação da unidade contraditória entre sujeito e ob
jeto.

Assim , a modernidade como fruto de um período histórico 
ui lamente dinâmico e produtivo, fundado em contradições pre
nhes de possibilidades de superação, não só põe de forma contra
ditória a questão da relação entre objetividade e subjetividade, mas, 
do modo igualmente contraditório, apresenta a possibilidade de 
sua superação, no mesmo século XIX, com o pensamento dialético.

Também aqui podem os perceber o pensamento produzido 
como expressão da realidade histórica concreta. Se a sistem atiza

2. Tnis aspoclos serão desenvolvidos no capítulo 6.
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ção da concepção dialética não era necessária nos séculos ante
riores, em que as novas forças produtivas se desenvolviam e se 
impunham cada vez com mais força, neste século XIX a nova situa
ção do capitalism o traz a possibilidade de se expressar a contradi
ção da realidade em um pensamento organizado, trazendo para o 
debate um a nova forma de conceber a realidade e seu movimento, 
o homem nessa realidade e o próprio conhecimento.

O século XIX é o século do apogeu e das primeiras crises do 
capitalismo. É o século das grandes transformações, algum as con
solidadas com a nova ordem econômica e política burguesa, ou
tras anunciadas com as propostas socialistas que já questionam a 
ordem burguesa. É o século das descobertas científicas na geolo
gia, na biologia, na física, relativas às transformações da natureza, 
tais como a transformação dos continentes; a teoria da evolução 
das espécies; a descoberta das partículas do átomo, em movimen
to. E é também o século da consolidação da experiência da subje
tividade privatizada e, ao mesmo tempo, da crise dessa subjetivi
dade.

Todos esse fatores históricos contribuem, então, para a siste
matização do pensamento dialético, com Hegel e Marx, pensamento 
que expressa a realidade de transformação constante de todas as 
co isas a partir da contradição que encerram . O pensam ento 
d ialético  representa a p o ssib ilid ad e  de su perar a separação  
dicotômica entre objetividade e subjetividade, a partir da catego
ria contradição. Embora continuem a ser afirmadas em sua impor
tância e especificidade, como elementos contrários, objetividade 
e subjetividade são afirmadas, ao mesmo tempo, como unidade de 
contrários, em constante movimento de transformação. E o su jei
to, que atua sobre o objeto, é tomado na historicidade resultante 
de sua ação de transformação do objeto, ação que ocorre, necessa
riamente, em sociedade.

Isso im plica uma concepção de sujeito alternativa à visão li
beral de homem. No materialismo histórico e dialético, o homem 
só é indivíduo, ou melhor, só se constitui indivíduo porque é so 
cial e histórico. Ao sujeito individual, racional e natural do libera
lismo opõe-se o sujeito social, ativo e histórico do materialismo 
histórico e dialético.

Assim , pode-se dizer que com o surgimento do capitalism o e 
da modernidade, vista como conjunto de idéias que representam
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essa realidade histórica, o homem, como sujeito, e a subjetivida
de, como experiência humana, signo ou conceito teórico, ganham 
uma forma histórica específica e determinada. E pode-se dizer tam
bém que, pela riqueza de contradições desse momento histórico, a 
modernidade põe questões profundas a respeito do sujeito e da 
subjetividade, questões que, contraditoriamente, ultrapassam  o 
momento histórico que as engendrou. Essas referências estarão 
presentes na análise da história da Psicologia apresentada a se
guir.

A categoria subjetividade na história da Psicologia e suas implicações para a 
concepção de homem como sujeito

No âmbito da Psicologia, a categoria subjetividade surge ex
plícita ou implicitamente como seu objeto, expressando caracte
rísticas históricas. E a questão da relação objetividade-subjetivi- 
dade surge na configuração desse objeto e na definição de formas 
para apreendê-lo. Será interessante observar que esses dois aspec- 
los se articulam na construção das diferentes teorias da Psicolo
gia. Assim , pode-se falar ao mesmo tempo da subjetividade como 
objeto da Psicologia e da questão metodológica de relação entre 
objetividade e subjetividade (a questão metodológica, entretanto, 
será aprofundada no capítulo 6).

Inicialmente essas questões aparecem na contraposição Psi
cologia experimental versus Psicologia filosófica. Em seguida, po
rém, expressam -se de forma particular em cada teoria da Psicolo
gia que surge. Apesar das especificidades de cada teoria, apesar 
das diferenças entre elas, entretanto, um aspecto comum perm a
nece: a separação entre objetividade e subjetividade.

O fundador da Psicologia, Wundt, é a expressão clara da con-
I radição fundamental que dá origem a essa ciência. Seu maior 
mérito talvez esteja, exatamente, em ter evidenciado a questão para 
a Psicologia.

Wundt sofre as influências do século XIX e suas am bigüida
des: apogeu e prim eiras crises do capitalism o; subjetividade 
privatizada e sua crise; positivism o e m aterialism o dialético; 
inonismo e dualismo; entre outras. Refletindo várias dessas ques- 
lõns, podemos dizer que Wundt, na verdade, funda duas psicolo



46 PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA

gias: uma Psicologia experimental, objetiva, que procura explicar 
a unidade mente-corpo (tentativa de monismo) e procura descre
ver o “funcionamento” da subjetividade de forma objetiva. E uma 
outra Psicologia, que ele chamou de social, que constituía uma 
tentativa de recuperar a subjetividade que a Psicologia experimen- 
Lal aparentemente jam ais conseguiria alcançar. Essa subjetivida
de complexa seriam os processos volitivos e a apercepção, proces
sos de uma consciência dinâmica e ativa que deveria ser estudada 
com outro método. Embora esses processos explicassem  os “resul
tados” complexos da mente funcionando a partir de seus elemen
tos básicos, através da introspecção não era possível percorrer o 
vasto caminho das unidades básicas da experiência da consciên
cia até os processos superiores. Wundt propõe então a Psicologia 
social, que usaria métodos de comparação entre diferentes cultu
ras e seus produtos como forma de conhecer os processos supe
riores da mente ou, em outras palavras, a subjetividade complexa.

A partir de Wundt, essas duas perspectivas, uma que privile
gia a objetividade e outra que privilegia a subjetividade, serão tra
balhadas sem se unificarem. As principais correntes da Psicologia 
representam, de certa forma, uma ou outra perspectiva. A análise 
de L. C. Figueiredo (1987) sobre Wundl aponta:

Para Wundt, o domínio da Psicologia era vasto e complexo, por
que explicar e compreender a experiência imediata exigia tanto uma 
aproximação com as ciências naturais como uma aproximação com 
as ciências da sociedade e da cultura. Mas na hora de juntar os dois 
enfoques metodológicos e de juntar as duas imagens de homem no 
conceito de “unidade psicofísica” as dificuldades eram imensas e 
os discípulos de Wundt, em sua maioria, desistiram de acompa
nhar o mestre e foram procurar soluções menos complicadas, em
bora, talvez, muito mais pobres. (Figueiredo, 1987, p. 60)

Pode-se, então, dizer que o surgimento da Psicologia como 
ciência apresenta claramente, já a partir de seu fundador, os desa
fios postos para uma ciência que se propunha ser objetiva no estu
do da subjetividade. A continuidade da Psicologia revela a difi
culdade de enfrentar esses desafios.

Em seguida, o estruturalismo de Titchener torna ainda mais 
radical a tentativa de obter objetividade na descrição da subjetivi
dade por meio da introspecção. Abandonando a proposta de uma
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Psicologia cultural, ele se dedica a desenvolver o método intros
pectivo, de modo a aumentar a objetividade das observações das 
próprias experiências realizadas pelos su je itos de pesq u isa . 
Titchener visava estabelecer objetivamente aquilo que Wundl atri
buía ao sujeito volitivo: a estruturação das experiências básicas.

O funcionalismo, por sua vez, busca a objelividade nas rela
ções do organismo e da consciência com o meio, atribuindo à cons
ciência (portanto à subjetividade) uma funcionalidade e um dina
mismo pragmáticos.

O behaviorismo, criticando essas tentativas por sua pouca ob
jetividade, muda o enfoque e passa a utilizar critérios de objetivida
de não apenas para o estudo do objeto, mas já para sua definição. 
Km vez da consciência, deve-se estudar o comportamento, o único 
aspecto da subjetividade que pode ser tomado de maneira objetiva.

A gestalt, influenciada pela fenomenologia, redefine a noção 
de consciência e propõe a superação do objetivismo analítico, con
siderando-o inadequado para abarcar uma subjetividade global. A 
fenomenologia restaura a ênfase na subjetividade e questiona a 
idéia da possibilidade de uma objetividade sem  o sujeilo.

A psicanálise tem uma aparência inicial híbrida de várias in
fluências, mas termina por enfatizar uma subjetividade revista e 
submetida ao inconsciente.

O cognitivismo mantém o caráter pragmático do funcionalis
mo e procura descrever as estruturas cognitivas que se interpõem 
entre o indivíduo e o meio. Restringe, dessa forma, a subjetivida
de à cognição e subm ete-a a m étodos de estudo objetivistas, 
aprofundando o reducionismo.

Algumas implicações para a noção de sujeito e subjetividade
I iodem ser retiradas desse desenvolvimento da Psicologia. A sepa
ração entre objetividade e subjetividade leva a uma naturalização 
lauto dos aspectos subjetivos como dos aspectos objetivos, que, 
em última instância, faz com que esses aspectos pareçam  inde
pender uns dos outros. A partir do momento em que são tomados 
como independentes, passam  a ser vistos como autônomos, com 
movimento próprio e natural. Caberia à Psicologia estabelecer, da 
melhor maneira possível, os m ecanism os de interação entre os 
aspectos subjetivos e os aspectos objetivos.

Tanto nas visões objetivistas como nas subjetivistas da Psico
logia, ocorre a separação e a naturalização desses aspectos, como se
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pode ver a partir das explicações que as diferentes teorias dão à 
interação entre os dois tipos de fatores. Assim, as visões objetivistas 
absolutizam os fatores objetivos e submetem o sujeito, e a subjetivi
dade, à realidade externa a ele. E, nas visões subjetivistas, sujeito e 
subjetividade são ilusoriamente tornados autônomos e absolutos.

No primeiro caso, o resultado é uma subjetividade desconside
rada na sua complexidade, seja por sua redução ao comportamen
to observável ou aos aspectos racionais-cognitivos. No segundo 
caso, a subjetividade é ilusoriamente tomada em sua com plexida
de, já que, embora apresentada como complexa, termina por ser 
lim itada por um a realidade hostil que impede sua realização.

O conhecimento psicológico constituiu-se marcado por dicoto
mias: objetividade e subjetividade, corpo e mente, natural e cultu
ral, objeto e sujeito, razão e emoção, indivíduo e sociedade, exclu
são e inclusão. Com isso, o sujeito da Psicologia oscila entre uma 
objetividade observável e uma subjetividade inefável. (Molon, 1997, 
p . 21 )

Apesar de percorrer caminhos opostos, pode-se dizer que as 
duas vertentes acabam por impor uma noção de subjetividade co
mum que historicamente tem influenciado o próprio desenvolvi
mento da experiência concreta de subjetividade. Trata-se de uma 
su b jetiv idade natural, constitu ída de m aneira indiv idual no 
enfrentamento da objetividade. É o que se pode ver em Bock (1997) 
que, ao discutir o fenômeno psicológico, mostra que, independen
temente da teoria que ilumina o psicólogo, ele tem uma noção de 
indivíduo própria das aventuras do Barão de M ünchhausen.

O homem colocado na visão liberal é pensado de forma descontex- 
tualizada, cabendo a ele a responsabilidade por seu crescimento e 
por sua saúde psicológica. Um homem que “puxa pelos seus pró
prios cabelos e sai do pântano por um esforço próprio”. Um homem 
que é dotado de capacidades e possibilidades que lhe são inerentes, 
naturais. Um homem dotado de uma natureza humana que lhe ga
rante, se desenvolvida adequadamente, ricas e variadas possibili
dades. A sociedade é apenas o locus de desenvolvimento do ho
mem. E vista como algo que contribui ou impede o desenvolvimen
to dos aspectos naturais do homem. Cabe a cada um o esforço ne
cessário para que a sociedade seja um espaço de incentivo ao seu 
desenvolvimento. As condições estão dadas, cabe a cada um 
aproveilá-las. (Bock, 1997, p. 277)
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É uma visão que está presente, de alguma forma, nas várias 
teorias da Psicologia e orienta a concepção e a atuação dos psicó
logos em relação ao fenômeno psicológico. Mas é uma visão que, 
fio mesmo tempo, expressa e ratifica experiências de subjetivida
de presentes em um a sociedade que ainda tem espaço para a visão 
liberal de homem e para a abordagem da subjetividade dentro de 
uma visão cientificista e objetivista.

O conhecimento psicológico passa a ser postulado ao longo do 
século XX como uma questão fortemente creditada das reduções 
metodológicas indispensáveis que a Psicologia fez, do que decor
rem as reduções conceituais. A Psicologia, ao operar essa subjuga
ção, reduziu o sujeito cognoscente ao sujeito empírico, a consciên
cia à cognição, a subjetividade à objetividade, o humano ao 
observável. Esse processo de redução levou à exclusão do objeto 
inicialmente atribuído a ela, a saber, a experiência da subjetivida
de. (Molon, 1997, p. 21)

Entretanto, as contradições que a modernidade encerra im 
plicam outras possibilidades que surgem na história da Psicolo
gia, mas em uma história “não-oficial” (Molon, 1997).

O pensamento e o método dialéticos vão aparecer na Psicolo
gia Sócio-Histórica, uma nova proposta, inaugurada por Vigotski. 
1'lssa nova alternativa surge exatamente a partir da crítica à sepa
ração entre objetividade e subjetividade. E, ao mesmo tempo, da 
(:< msideração da historicidade como característica fundamental de 
Iodas as coisas.

Parte-se da consideração do caráter histórico do movimento 
social em que estão inseridos os indivíduos. E do entendimento 
de que esse movimento é dialético, ou seja, tendo por base a con- 
Imdição, é um processo contínuo em que há unidade e luta de 
contrários, transformação da quantidade em qualidade e supera
ção (negação da negação). Com isso, é possível abordar a realida
de e o homem sob outro enfoque. A subjetividade enquanto expe-
i iència hum ana pode ser tomada com uma outra conformação, a
I mi l ir de um método que entende a relação entre objetividade e 
subjetividade como uma unidade de contrários, em movimento 
de transformação constante.

Também a teoria social resultante do materialismo histórico 
e dialético reforça essa possibilidade, na medida em que represen- 
In uma visão alternativa (oposta) à visão liberal de homem. No
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materialismo histórico e dialético, o homem é social e histórico. 
Não há um  homem universal, não há um homem que se realize 
individualmente. Há homens concretos, determinados pela reali
dade social e histórica e, ao mesmo tempo, determinantes dessa 
realidade, através da ação coletiva.

O marxismo representa, então, desde seu início, a contrapo
sição à visão liberal. E, metodologicamente, representa uma alter
nativa à visão dominante objetivista, que reduzia ou excluía a sub
jetividade do processo social ou a apresentava como um a essência 
do sujeito individual.

Na Psicologia, essa visão representou a possibilidade de en
tender o sujeito e a subjetividade como produções históricas, na 
relação dialética com a realidade objetiva. A Psicologia Sócio-His- 
tórica vai propor, então, a partir de Vigotski, que se estudem os 
fenômenos psicológicos como resultado de um processo de cons
tituição social do indivíduo, em que o plano intersubjetivo, das 
relações, é convertido, no processo de desenvolvimento, em um 
plano intra-subjetivo. Assim, a subjetividade é constituída através 
de m ediações sociais.

Dentre essas mediações, a linguagem é a que melhor repre
senta a síntese entre objetividade e subjetividade. Isso porque o 
signo é, ao mesmo tempo, produto social que designa a realidade 
objetiva; construção subjetiva compartilhada por diferentes indi
víduos através da atribuição de significados; e construção subjeti
va individual, que se dá através do processo de apropriação do 
significado social e da atribuição de sentidos pessoais.

En el tratamiento de todos los problemas senalados, Vigotski parte 
de un hombre que, inserto en su cultura y en sus relaciones sociales, 
está permanentemente internalizando formas concretas de su 
actividad interactiva, las que se convierten en sistemas de signos 
que mediatizan y organizan el funcionamiento integral de todas sus 
funciones psíquicas. El desarrollo de los sistemas de signos, entre 
los cuales se destaca de forma particular el lenguaje, sirve de base 
para el desarrollo de operaciones intelectuales cada vez más 
complejas, que se apoyan no solo en los sistemas actuales de 
comunicación dei hombre, sino también, y de manera esencial, en 
la continuidad histórica dei desarrollo cultural, posible solo por los 
distintos sistemas de lenguaje en que se sintetizan los logros 
esenciales da la cultura a través dei tiempo, garantizando la 
continuidad de su progresiva complejidad en una dimensión histó
rica. (González Rey, 1996, p. 64)
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A partir de Vigotski, a Psicologia tem a possibilidade de um 
cominho que recupera como seu objeto a subjetividade. Essa cate
goria não aparece de forma explícita em sua obra, uma vez que 
Vigotski dialogava com uma Psicologia dividida na conceituação 
<le seu objeto, como foi apontado anteriormente. Entretanto, é pos
sível reconhecer que esse autor fala de um sujeito ativo e históri
co, com um a consciência construída a partir de m ediações so 
ciais, na qual se inclui o fator subjetivo por excelência, a “base 
alctivo-volitiva” (Vigotski, 1991). A possibilidade de considerar a 
ufetividade também na sua constituição social e histórica recupe
ra para a Psicologia a subjetividade como objeto, numa visão cien- 
Idica alternativa e sem o risco de redução do conceito.

Afirmando a constituição sócio-histórica dos processos psicológi
cos, Vygotsky não perde o sujeito nem a subjetividade, pois os fenô
menos psicológicos são relações sociais convertidas no sujeito pela 
mediação semiótica. Os fenômenos psicológicos são mediados e não 
imediatos, são constituídos nas e pelas relações sociais, porém não 
são simplesmente produtos destas. Nesta perspectiva, o sujeito é 
“quase social”, ele não apenas expressa o social e nem o coloca den
tro de si em situações artificiais, mas é na relação com os outros e 
por ela, é na linguagem e por ela que se constitui sujeito e é consti
tuinte de outros sujeitos. (Molon, 1995, p. 163)

A Psicologia Sócio-Histórica baseada nas propostas de Vigotski 
mio leve, por condições históricas, um desenvolvimento contínuo, 
leve inserções na Educação e na Psicologia da Educação. A partir 
do linal da década de 70, ela começa a aparecer no Brasil como 
uma alternativa na Psicologia, oriunda da Psicologia Social, re
presentando teoricamente a revisão que esta procurava fazer para 
dm conta de explicar o sujeito com o qual se deparava. A realida
de social e histórica não só do Brasil, m as de toda a América Lati- 
mi, impunha a necessidade de compreender os indivíduos como 
m t o s  sociais e históricos, específicos, portanto, dessa realidade e 
que não eram explicados com as teorias que os considerava de 
iiiiiiiüi ra a-liistórica e universal. Em vários artigos, Lane revela como 
D 1’sioologia Social nessa época questionou a visão dominante de 
homem presente nas teorias tradicionais e buscou novas alterna
tivas teóricas e metodológicas, encontrando no método e na teoria 
materialista histórica e dialética a possibilidade de superar a vi- 
Nfio liberal e objetivista de sujeito (Lane, 1985; 1995).
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A história da Psicologia mostra, então, como a formulação 
teórica em torno da categoria subjetividade é produto e ao mesmo 
tempo produtora da experiência de subjetividade, na m edida em 
que revela e explica o sujeito próprio de cada momento histórico, 
expressando as contradições presentes na realidade desse momento 
histórico. E, em decorrência, expõe e legitima visões de homem 
que justificam experiências subjetivas diversas e abrem espaço para 
elas. Além de ser diversas, tais experiências representam diferen
tes rumos para a compreensão do papel histórico dos indivíduos.

Assim, legitima-se sobretudo o sujeito individual e natural, re- 
ferendando-se o individualismo que se justifica em todos os âmbi
tos. Mas, por outro lado, aparecem concepções que apontam a pos- 
sibilidade*de compreensões alternativas. Por exemplo, de um sujei
to que só se realiza coletivamente, a partir do entendimento de sua 
historicidade. Uma historicidade que ao mesmo tempo o determina 
e põe condições para uma ação que supere os limites históricos.
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CAPÍTULO 3

A PSICOLOGIA COMO CIÊNCIA DO SUJEITO E 
DA SUBJETIVIDADE: o debate pós-moderno

Maria da Graça Marchina Gonçalves

Introdução

No capítulo anterior abordou-se a idéia da historicidade das 
noções de sujeito e subjetividade e suas im plicações para a histó
ria da P sicologia, bem  com o su a im bricação com  o aspecto 
metodológico.

Tal análise da relação entre os processos históricos e a pro
dução de idéias, incluindo-se aí a produção teórica da Psicologia, 
quando atualizada, revela que as contradições históricas da reali
dade material continuam presentes nas concepções contemporâ
neas. Da mesma forma que a modernidade põe possibilidades di
versas, como resultado das contradições históricas que engendram
o conjunto de formulações que essa concepção encerra, a cham a
da “pós-m odernidade” ou modernidade contemporânea apresen- 
la se como a manifestação histórica das idéias que representam o 
capitalism o na sua fase atual.

Estão presentes nas concepções “pós-m odernas” idéias sobre
o sujeito e a subjetividade que resultam de críticas a concepções 
desenvolvidas pela modernidade. Embora de início pudessem  ser
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saudadas como a real superação dos limites presentes nas concep
ções modernas sobre sujeito e subjetividade, tais idéias na verda
de significam  o risco de negação ou descaracterização total do su 
jeito, sua “volitização”, fenômeno aliás muito próprio de tempos 
pós-modernos.

A cham ada pós-modernidade declara a falência de todas as 
versões da modernidade, notadamente a liberal e a marxista. Ao 
fazer isso, os pensadores que proclamam “novas idéias” para “no
vos tem pos” desconsideram que as diferentes concepções reve
lam contradições históricas ainda não superadas. Esse tratamento 
homogêneo a todas as idéias modernas traz o risco de se perder a 
possibilidade de afirmar concepções que evidenciam as contradi
ções concretas e apontam para sua superação. A breve análise das 
idéias pós-modernas e suas im plicações para a Psicologia apre
sentada a seguir levanta algumas considerações sobre isso.

Breve caracterização do debate pós-moderno

Inicialmente é importante esclarecer que esta breve caracte
rização da cham ada “pós-modernidade” não se propõe ser uma 
descrição exaustiva de tudo o que o debate contemporâneo abar
ca, m as apenas uma apresentação sucinta de como as questões aí 
postas podem  ser entendidas como manifestações das m udanças 
sociais, econômicas e históricas mais recentes.

Esclarecem os que utilizaremos o termo “pós-modernidade” 
porque ele facilita a referência às questões tratadas. Mas tal termo 
não é exato se se considera que “pós” é o que sucede ou, eventual
mente, é o que supera. No caso, não se trata exatamente disso, 
mas de um a atualização histórica, que não pode ser vista como 
capaz de romper com os limites da modernidade, a não ser pela 
sua negação pura e sim ples (e não dialética). E isso por dois moti
vos, de certa forma já adiantados no capítulo anterior. Primeiro, 
porque a modernidade é contraditória como expressão da contra
dição histórica que a engendrou, e aí ser “pós” à modernidade 
im plicaria um posicionamento em relação aos antagonismos que 
ela encerra. Não é o que faz a “pós-modernidade” que tem um 
discurso crítico homogeneizador de negação (não dialética) de to
das as metanarrativas. Mesmo quando se conservam algumas re
ferências gerais da modernidade, como é o caso de pensadores



I UNDAMENTOS TEÓRICOS DA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA 55

<|ue se apóiam  na matriz marxista, as ressalvas e revisões propos- 
las apresentam riscos de se desconsiderar aspectos essenciais da 
iinálise histórica, como será discutido adiante.

Segundo, porque as características do atual momento histó
rico não representam a superação dos antagonismos inerentes ao 
capitalismo, mas apenas sua modificação, aparente e não essen
cial, de forma e não de conteúdo. Em outras palavras, represen- 
1.1 ui um a nova fase do m esm o capitalism o que engendrou a 
modernidade. Ser “pós” neste caso significaria representar as idéias 
il<! um novo tempo histórico que ainda não se apresentou senão 
como possibilidade. Enquanto possibilidade concreta, mas ainda 
possibilidade, apresentou-se no bojo mesmo do capitalismo. Con
seqüentemente, enquanto novo conjunto de idéias e representa
ções, aparece no bojo da própria modernidade. Parte do pensa
mento pós-moderno também reconhece isso e também é crítico a 
essa denominação, assum indo-a pela mesma razão de facilitar a 
niferência às questões abordadas.

Feitas as ressalvas, pode-se iniciar dizendo que, conforme 
nnálise de Peixoto, 1997, o debate pós-moderno pode ser dividi
do em dois grandes conjuntos de idéias: um que reúne a produ
ção relativa às m odificações ocorridas estritamente no campo das 
mios e da cultura, tanto na sua análise como no seu conteúdo;
i ui Iro que reúne a produção que considera o campo cultural em 
Hui contexto de m udanças gerais — sociais, econôm icas políti- 
ciis e culturais.

Dada a referência adotada neste capítulo, de se considerar a 
IM iuiiição de idéias a partir dos processos históricos da base ma- 
litrlnl, concordam os com Peixoto que a segunda delim itação pro- 
........ um a discussão  m ais fértil. Isso porque o que se preten
de <:, além de entender a pós-m odernidade, relacionar suas ca- 
nicterísticas gerais a um  ponto em particular, a fim de com 
preender seu significado histórico. No caso da autora, esse ponto 
' .i relação entre dem ocracia e educação; aqui é a definição de 
niijrito e subjetividade e suas implicações para o desenvolvimento
i.la IVsicologia.

A análise da modernidade não como expressão de um conjunto 
do idóias, mas como período mais amplo de conformação social, 
política e econômica, e a análise da pós-modernidade com este 
mosmo conlorno são fundamentais para o entendimento da relação
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democracia-educação [ou sujeito/subjetividade e psicologia]. (Pei
xoto, 1997, p. 10)

Entendendo-se, então, a pós-modernidade dessa segunda m a
neira, pode-se ainda aí encontrar diferentes posições. Um primei
ro enfoque define a pós-modernidade como uma nova condição e 
não um novo momento histórico. Essa nova condição seria carac
terizada por alguns pontos básicos reveladores de modificações 
de uma condição anterior. Essa forma de abordar a questão indica 
já uma revisão de noções da modernidade, no caso da noção de 
história como processo. A análise realizada descreve as mudanças 
“em si” e não como reveladoras de um processo histórico em curso.

Um segundo enfoque, que também aponta modificações, as 
vê, entretanto, como decorrentes de um processo histórico, de
vendo aí ser entendidas, em seu caráter histórico e ideológico.

A primeira forma do debate aponta, então, a série de modifi
cações que expressariam  o surgimento de uma nova condição, 
como resultado do desenvolvimento do capitalismo. O capitalis
mo, com suas características intrínsecas, levaria a uma realidade 
social, econômica e política nova, totalmente atrelada e depen
dente do desenvolvimento tecnológico e do desenvolvimento dos 
signos e símbolos. Uma nova sociedade, cujas leis não seriam mais 
as da luta de classes, mas as da produção de símbolos e tecnologia. 
Tratar-se-ia da consolidação de uma sociedade tecnológica, com o 
fim das classes sociais e da dicotomia capital-trabalho.

De acordo com os pensadores que adotam esse enfoque, tal 
sociedade requer atenção a suas novas e m últiplas características. 
As representações sobre ela deveriam respeitar toda a com plexi
dade decorrente do avanço tecnológico e toda a gama de diversi- 
dades que se abre com o fortalecimento e valorização da produção 
de signos. Isso tom a necessário declarar o fim das metanarrativas 
em todas as suas formas, já que as metanarrativas buscam  explica
ções únicas para a diversidade. Essa realidade atual estaria, então, 
revelando o fim das ideologias; das totalidades, dos conceitos ge
rais (tais como sociedade, modo de produção); o fim das teorias 
sociais. E indicando que a análise deve ser das especificidades de 
cada sociedade e deve ser plural.

Do mesmo modo, as idéias de história, progresso, transfor
mação da sociedade não caberiam mais, já que, de alguma forma,
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remetem a noções totalizadoras que não são encontradas na atual 
condição com plexa e diversa. Projetos coletivos, em nome de no
ções totalizantes, não se sustentariam, não teriam sentido.

Tais proposições fundamentam-se no questionamento da idéia 
de ciência e razão como únicas referências. Embora a racionalidade 
científica esteja na base do desenvolvimento tecnológico, a com
plexidade da sociedade que ele engendra e que se expressa atra
vés do desenvolvimento do signo ultrapassa essa racionalidade, 
adquirindo até mesmo alguma irracionalidade. Os parâmetros, 
então, deveriam se ampliar.

Como representantes desse primeiro enfoque, podem os en
contrar Lyotard e Baudrillard, conforme análise de Peixoto (1997). 
A autora mostra, detalhadamente, como as características acima 
elencadas aparecem nas obras desses dois pensadores.

Em relação a Lyotard, desenvolve sua análise mostrando como 
ele, a partir do questionam ento de toda metanarrativa, revê e 
recoloca as noções globais e centralizadoras da modernidade, de
fendendo a existência na atualidade de uma nova condição, a con
dição pós-moderna. Trabalha com a idéia de “jogos de linguagem” 
no lugar das metanarrativas e defende uma nova idéia de progres
so, a partir do desenvolvimento tecnológico, da tecnociência. A 
concepção de ciência da m odernidade, como em ancipadora e 
leleológica, fundada nas idéias de processo histórico e progresso, 
estaria superada. O progresso na atual condição não seria um pro- 
jelo igualitário de em ancipação geral, seria a resolução de proble
mas específicos, particulares, locais, todos resultantes da com ple
xidade da era pós-industrial. Segundo Peixoto (1997), para Lyotard 
a lecnociência representaria o fim do autoritarismo presente em 
projetos globais e fundados em concepções únicas de ciência, h is
tória, progresso.

Baudrillard tem uma postura semelhante, na m edida em que 
acusa o caráter ilusório, de “sim ulacro”, de todas as categorias 
lolalizantes e o poder decorrente dos meios de comunicação, fa
bricantes de signos.

Baudrillard vê a condição pós-moderna como resultado de 
um estágio do capitalism o em que o “espiritual” (representações, 
imagens, sentimentos, estruturas psíquicas) transforma-se em ele
mentos de m ercado — período de operacionalização geral do 
Nignificante, onde tudo é regido pela lógica interna da significa
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ção. Os códigos não se referem mais a nenhuma realidade, mas ao 
código mesmo. O consumo nessa sociedade é o consumo da im a
gem, do signo, da mensagem. A opressão semiótica sobrepõe-se à 
opressão econômica e política. Peixoto diz que, para Baudrillard,

No início, o signo era a representação de uma realidade básica; de
pois o signo se mascara e perverte a realidade básica; no terceiro 
estágio, o signo “mascara a ausência de uma realidade básica” 
(Baudrillard, 1995, p. 29)1; no quarto e último estágio, o atual, o 
signo não tem qualquer relação com alguma realidade. E o momen
to no qual se elabora uma incessante produção de imagens sem que 
necessariamente estejam fundamentadas na realidade. (Peixoto, 
1997, p . 32)

Em decorrência disso, a política, segundo Baudrillard, é do
m inada pela lógica do sim ulacro, e o próprio poder político trans
forma-se em sim ulacro, determinado pela detenção dos signos 
do poder. Juntamente com essa dissolução do político, ocorre a 
dissolução do social na representação da sim ulação das m assas, 
que tam bém  é im aginária porque a ela se atribuem  com por
tamentos, sentimentos, vontades que não são necessariam ente 
reais. D essa forma, qualquer categoria aglutinadora de represen
tação social perde o sentido, assim  como os conceitos totalizantes 
elaborados pela ciência são sim ulacros (por exemplo, classe, es
tado e poder).

Baudrillard propõe a elaboração de uma teoria da com unica
ção com o objetivo de superar os limites das teorias sociológicas e 
políticas da modernidade. Esses limites estão dados pelo fato de 
que, neste estágio do capitalismo em que tudo se converte em sig
no e se torna mercadoria, os conceitos gerais, totalizantes dessas 
teorias transformaram-se em sim ulacros. Numa sociedade em que 
a única racionalidade possível é a do mercado, a condição pós- 
moderna acaba, na verdade, por ser reveladora do heterogêneo. O 
mercado que se am plia é, ao mesmo tempo, desarticulador, e as 
teorias da modernidade não são m ais parâmetros possíveis de 
aglutinação. Daí a proposta de uma teoria da comunicação que, de 
alguma forma, enfrente o poder semiótico.

1. BAUDRILLARD, Jcan. A sociedade de consumo. Rio de Janeiro/Lisboa, Elfos/Edi- 
çõos 70, 1995.
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Pode-se dizer que, a partir de su as an álise s, Lyotard e 
Baudrillard aproximam-se ao negar a existência, nesta atual con
dição social, de sistem as sociais e de um processo histórico em 
curso. Pode-se dizer que substituem as noções de estruturas e cau
sas pelas de fragmentos e contingências; a noção de processo h is
tórico, pela de conjunto (anárquico) de heterogêneos.

Segundo Peixoto, análises como as desses dois autores reti
ram a possibilidade de uma transformação social pela via da arti
culação teoria-prática. Qualquer possibilidade de alteração da con
dição atual passaria pelo enfrentamento de um novo poder, que, 
após surgir e ganhar força, passa a depender de si mesmo — o 
poder do signo, da linguagem. Um poder que teria, na atualidade, 
vida própria e que estaria sobreposto à realidade. Ou melhor, um 
poder que, na verdade, criaria a realidade.

Posições como estas retomam, com roupagem atualizada, con
cepções já presentes na modernidade. São concepções que ou ne
gam a realidade objetiva ou atribuem sua existência a um sujeito 
cognoscente ou experiencial. Mas deve-se reconhecer que a atua
lização d essas concepções as torna m ais com plexas. Na pós- 
modernidade, aquilo que era atributo de um sujeito (sua raciona
lidade, a capacidade de usar signos, a linguagem, o discurso) ga- 
11lia autonomia e passa a ter vida própria. Com isso, até mesmo o 
sujeito desaparece.

As concepções da pós-modernidade apresentadas até aqui 
incolocam a questão da relação objetividade-subjetividade. Mas, 
não pela sua superação e sim  pela sua negação (não dialética). 
Nega-se a objetividade, já que a realidade é criação do signo. E 
nega-se a subjetividade, ao menos aquela com poder de criar e 
modificar a realidade. O sujeito se torna fluido, também ele se 
modifica pelo signo.

Em sua análise, Peixoto diferencia esses dois pensadores de 
imiIros do âmbito da cham ada pós-m odernidade em vários a s
pectos, sobretudo por sua noção de história e, em decorrência, 
'■eu entendimento da relação das idéias da pós-m odernidade com 
iissn noção. Contudo, embora reconheça que eles contribuíram 
para a com preensão desse período (especialmente Baudrillard 
quo, a seu ver, fornece parâmetros importantes para a análise do 
papel dos m eios de com unicação), Peixoto é crítica em relação a 
tiHHOs autores:
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Lyotard e Baudrillard, nos textos já citados, cada um a seu modo, 
declaram, na emergência de uma condição pós-moderna, a falência 
do conhecimento, da razão, ao mesmo tempo em que indicam que 
as únicas explicações possíveis e permanentes são aquelas contidas 
na sua concepção pós-moderna. A concepção pós-moderna aqui se 
caracteriza como a teoria da ruína universal do conhecimento, tão 
teórica e tão universalizante como todas as outras declaradas sob 
suspeita. Nisso reside sua principal incoerência e ponto importante 
na diferenciação dos outros autores trabalhados nesse primeiro ca
pítulo. (Peixoto, 1997, p. 79}

Os outros autores a que se refere Peixoto são Jameson, Harvey 
e Sousa Santos, que, em sua opinião, “trilham a análise de tal con
dição [a pós-moderna] através de caminhos opostos aos de Lyotard 
e Baudrillard” (Peixoto, 1997, p. 79).

Esses caminhos passam  pelo reconhecimento de que a con
dição pós-moderna é estrutural, reveladora do desenvolvimento 
da história e, particularmente, do capitalismo. Um desenvolvimen
to que continua a se dar com base em contradições e, nesse senti
do, se mantém como movimento de superação. São autores que, 
dentro da pós-modernidade, fazem uma análise estrutural dessa 
condição, identificando na atualidade um movimento do capita
lismo revelador não só de sua permanência, como apontava o ou
tro enfoque, mas simultaneamente revelador de possibilidades de 
sua superação. Por esse aspecto, diferenciam-se do enfoque ante
rior, pois reafirmam, em vez de negar, a historicidade permanente 
do desenvolvimento do capitalismo. Representam a segunda m a
neira de proceder ao debate sobre a pós-modernidade, em que se 
preserva a análise das m udanças a partir de categorias gerais e se 
propõe a consideração de seu caráter ideológico. Na medida em 
que as referências de análise tomam o momento histórico de for
ma global, articulada e num movimento contraditório, mantêm 
como válidas noções totalizadoras, embora reconheçam que essas 
noções precisem  ser revistas. Assim , esses autores reconhecem o 
conjunto de m udanças que têm surgido na sociedade atual, mas 
tentam entendê-las de forma articulada, a partir de categorias ge
rais (história, sociedade, progresso, transformação) e indicando 
que as diferenças de entendimento e de aplicação são ideológicas.

Jam eson, por exemplo, apresentando-se ao mesmo tempo 
como crítico e participante do debate pós-moderno, afirma que
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seu enfoque da pós-modernidade é totalizador e que a discussão 
dos conceitos deve sempre indicar sua historicidade. Dessa for
ma, contesta a negação pós-moderna de qualquer totalização e entra 
1 1 0  debate reconhecendo a necessidade da revisão de conceitos 
pela sua historicização. Por esse caminho, analisa as característi
cas da pós-m odernidade, entre elas a negação dos enfoques 
lotalizadores, como reveladoras de um novo estágio do capitalis
mo. E recorre ao marxismo, uma das teorias totalizantes contesta
das pela pós-modernidade, para discutir o atual estágio do capita
lismo. Nesse estágio, o do capitalismo tardio, que ultrapassa as 
características do imperialismo clássico, segundo Jam eson a cul
tura assum e, m ais do que em outros momentos, um forte caráter 
político. A nova lógica de produção cultural é o que Jam eson cha
ma de pós-modernidade e ele aponta as bases concretas dessa pro
dução cultural.

Essas bases concretas revelam um a nova necessidade do ca
pitalismo. O capitalismo, que sempre teve uma lógica dispersiva, 
alom ística e individualista, mantinha, entretanto, no âmbito cul
tural, uma representação coletiva e global, uma vez que, ideologi
camente, um sistem a baseado no indivíduo precisava de alguma 
coesão. Segundo Jameson, é esse o papel que cumpriram as teorias 
sociais e os projetos globais da modernidade, dos quais o liberalis
mo é um bom exemplo (proclama a liberdade individual e a igual
dade ao mesmo tempo).

Entretanto, em sua fase atual, o capitalismo requer o reco
nhecimento das diferenças, das especificidades. Reconhecer as 
diferenças é ideologicamente útil ao capital multinacional. Reco
nhecer as diferenças é uma forma de barrar qualquer projeto cole- 
livo, em uma realidade em que o único projeto geral que cabe é 
exatamente o do capital internacional. Projetos nacionais, proje
tos de classe, projetos de grupos são incompatíveis com a m anu
tenção e a expansão do capital financeiro internacional.

Com isso, a questão cultural passa a ser m ais do que nunca 
uma questão política. E ela a responsável pela criação de uma nova 
Identidade, a das diferenças. Jam eson caracteriza a questão cul
tural evidenciando as m odificações significativas que ela sofre.
I Ima delas é a sua transformação em mercadoria, o que traz como 
Implicação direta a transformação da realidade numa realidade 
"representada” , que aparece sem necessariamenle corresponder à
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realidade objetiva. Outra é a constituição, no campo da teoria, do 
que ele cham a de um novo gênero discursivo, que iguala diferen
tes lipos de abordagem, eliminando seu caráter histórico.

A análise de Jameson do significado da pós-modernidade iden
tifica, então, três questões centrais: o reconhecimento de uma con
dição pós-moderna que contém aspectos econômicos, sociais, po
líticos e culturais próprios; o reconhecimento de que, por esse 
conteúdo, que é também ideológico, a pós-modernidade encerra 
contradições e possibilidades de resistência contra todo tipo de 
mistificação do real que vem sendo articulada de maneira univer
sal; e a indicação de que o ambiente pós-moderno suscita a neces
sidade de um a luta de resistência cultural também universalizante.

N essa perspectiva, Jameson argumenta que a heterogeneidade 
e a heterotopia não são produtos próprios da pós-modernidade, 
mas, exacerbadas por alguns discursos, servem ao capital em sua 
atual fase, na m edida em que representam a negação da viabilida
de histórica de qualquer projeto coletivo de resistência. Dessa for
ma, é necessário entrar no debate e denunciar o caráter ideológico 
da pós-m odernidade. E Jam eson entende que a via para isso é 
mesm o entrar no debate. Coloca-se como participante da pós- 
modernidade e crítico ferrenho de suas teses.

Nisto, talvez, Jameson nos transmita a mensagem de que, queira
mos ou não; estejamos de acordo ou não, o debate e a produção 
teórica e cultural da época atual caminham por este veio. E preciso, 
portanto, tomar consciência das características deste novo momen
to e diante delas produzir a luta de idéias em defesa da teoria e da 
continuidade da gênese histórica. (Peixoto, 1997, p. 84)

Harvey está entre os que reconhecem a pós-m odernidade 
como um a condição engendrada por uma base material determi
nada pelo desenvolvimento do capitalismo. Assim , lança mão de 
uma metanarrativa para explicar o pós-modernismo. Discute que 
essa produção cultural expressa a realidade própria da “acum ula
ção flexível” do capital que se segue ao período fordista. Compara 
a modernidade e a pós-modernidade a partir de uma referência à 
realidade econômica, política e ideológica que as originou.

O aulor assim caracteriza a pós-modernidade e suas diferenças frenle 
à modernidade, no entanto, ao elaborar tal comparação, coloca a
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questão de que ela somente foi possível através do entendimento da 
existência de uma estrutura maior, na qual estas duas condições se 
movimentam. Esta estrutura maior é o conjunto das relações políti- 
co-econômicas e cultural-ideológicas do capitalismo. (Peixoto, 1997, 
p. 55)

A análise do autor recupera, então, a necessidade de se arti
cular toda produção de idéias ao contexto histórico. Isso torna 
necessário recorrer às categorias totalizantes de estrutura e totali
dade que, embora inaceitáveis para os padrões da pós-moderni- 
ilade, permitem entender as diferenças culturais que vão surgin
do como expressão do movimento contraditório do capitalismo.

E nesse sentido que Harvey se vale de caracterizações das 
iillerações ocorridas na economia. Tais alterações são, por exem
plo, o desenvolvimento tecnológico; a reorganização dos merca
dos com crescente internacionalização; a reestruturação das rela
ções de trabalho e a reorganização das atividades produtivas, com 
crescimento do setor de serviços; a separação entre capital indus-
I l iai e capital bancário. Apenas a partir dessas características, a 
íiou ver, seria possível discutir as mudanças ideológicas que expli
cariam a pós-modernidade.

Ele mostra que a principal decorrência dessas características 
pura esse âmbito ideológico é o fortalecimento das noções de ime- 
diato, efêmero e local. Isso evidencia que o que a acum ulação fle
xível do capital provoca, sempre em obediência à máxima do lu- 
■ ro e da acum ulação, é o descompromisso com qualquer coisa que 
mio seja a produção de mercadorias. E de qualquer mercadoria, 
<|ii(! lenha retorno, em termos de lucratividade, o m ais rápido e do 
11iodo menos custoso possível, seja qual for o significado do custo 

desde material e financeiro, até de com prom issos éticos. Por 
Ih n o , ludo o que é imediato, efêmero e específico tem sentido e é 
iiciiilo como inexorável.

A diferença de Jameson, entretanto, Harvey não acredita na 
possibilidade de uma cultura de resistência, dadas essas caracte-
i isl icas da pós-modernidade que, na verdade, exacerbam aspectos 
próprios do capitalismo. A desigualdade é intrínseca ao capitalis-
..... A modernidade procurou não evidenciar isso e ideologica-
.... .. proclamou a igualdade. A pós-modernidade, entretanto,
n conhece, ratifica e naturaliza a diferença. Não no sentido pro- 
Minfisista, mas em seu caráter inexorável. Assim  como objetiva-
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mente as desigualdades se aprofundam nesta fase do capitalismo, 
ideologicamente as justificativas para ela se fortalecem: não é fe
nômeno transitório, é natural e inexorável.

Dentro dessa perspectiva, Harvey entende as idéias da pós- 
modernidade como manifestações subjetivas da realidade objeti
va do capital e seu desenvolvimento. Assim, idéias que supervalo- 
rizam o local, o diferente, a identidade, o heterogêneo etc. são ade
quações das noções de sociedade e sujeito e, conseqüentemente, 
história, ao estágio de acumulação flexível do capital. Por isso, em 
sua opinião, não pode haver uma tendência progressista na pós- 
modernidade.

Boaventura Sousa Santos trabalha, ao mesmo tempo, com a 
denúncia da fragmentação trazida pela pós-modernidade e com a 
consideração de que é possível uma resistência, por meio de uma 
teoria em ancipadora produzida exatam ente a partir da pós- 
modernidade. Também ele considera que a atual m anifestação 
cultural é produto do desenvolvimento histórico do capitalismo 
que estaria, agora, em uma terceira fase, a do “capitalism o desor
ganizado” . Nesse sentido, a fragmentação, enquanto lógica da pós- 
modernidade, não pode ser entendida de forma absoluta, mas como 
reveladora da fragmentação do capitalismo desorganizado. A pos
sibilidade de a pós-modernidade constituir-se em teoria em ancipa
dora decorre exatamente do fato de que sua fragmentação expres
sa as características do capitalismo nesta fase atual. Superado o 
capitalism o, a pós-modernidade pode ser a concepção que traba
lhará com o heterogêneo de forma democrática.

Sousa Santos, nesse sentido, diferentemente de Jam eson e 
Harvey, vê os principais elementos da pós-modernidade como “per
plexidades” que devem ser enfrentadas. Essas perplexidades reve
lariam, de forma contraditória, a riqueza e a falência da moderni
dade e é exatamente esse contraponto que compõe a concepção 
pós-moderna. Embora carregada de idéias importantes, a moderni
dade estaria esgotada quanto à possibilidade de realização de suas 
prom essas. Por outro lado, a pós-modernidade, sem significar ne
cessariam ente o abandono total das idéias da modernidade, repre
sentaria uma nova possibilidade. Do enfrentamento das perplexi
dades evidenciadas pela pós-m odernidade, surge uma nova teo
ria da em ancipação e da dem ocracia, que ultrapassa os limites 
da teoria democrática liberal. Considerando a contradição presente
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na pós-modernidade, segundo o autor é possível articular de for
ma progressista a heterogeneidade.

Tal concepção parte, então, de um entendimento de que a 
modernidade apresentou m uitas possibilidades, m as não pôde 
rusolvê-las todas. A modernidade apontou para dois princípios fun
damentais e articulou-os: a regulação e a emancipação. A regulação 
nlravés dos princípios de Estado (Hobbes), mercado (Locke) e co
munidade (Rousseau). A emancipação através de três lógicas de 
racionalidade: a racionalidade estético-expressiva da arte e da lite
ratura; a racionalidade moral-prática da ética e do direito; e a 
racionalidade cognitivo-instrumental da ciência e da técnica.

A modernidade, além de articular esses dois princípios, da 
rngulação e da emancipação, vinculou-os a objetivos práticos de 
racionalização da vida coletiva e da vida individual. Isso gerou 
M m paradigma prenhe de prom essas e possibilidades que, no en- 
Ia ulo, contraditoriamente, será delimitado pelo desenvolvimento 
«lo capitalismo. Santos reconhece, então, três grandes períodos 
ilesse desenvolvimento. O primeiro, do capitalismo liberal no sé- 
' 11 lo XIX, que já evidenciava o excesso de prom essas do projeto de 
modernidade e a possibilidade de ocorrer um déficit irreparável 
|as primeiras crises do capitalism o mostram isso). O segundo pe-
i lodo, que ocorre do final do século XIX até depois da Segunda
i iuorra Mundial, é o do capitalism o organizado, que tenta, às ve- 

alé de forma contraditória, cumprir as prom essas da moderni
dade (Estado do bem-estar social, por exemplo). Finalmente o ter-
i oiro período, o atual, que começa na década de 60. É o do capita
lismo desorganizado, quando já se assum e que o déficit no cum- 
l>iimento das prom essas é irreparável, o projeto da modernidade 
nao vai se realizar.

Reconhecendo a falência da modernidade é possível, entre- 
innlo, resistir a toda desregulação da vida econômica, social e po- 
l l l l c a  deste terceiro período mediante a construção de um novo
pi.....Ilgma, que Sousa Santos chama de “ciência pós-moderna”. A
pós modernidade representaria um período transitório, que evi- 
dmicia a falência da modernidade, mas, ao mesmo tempo, remete 
ui i I ui um porque impõe a necessidade de responder aos novos 
pHililmnas de maneira nova.

( )s desafios teóricos que a realidade atual põe têm esse cará- 
Imii por isso são “perplexidades produtivas”. Sousa Santos elenca
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essas perplexidades produtivas. Uma delas refere-se ao papel de 
fatores econômicos em oposição a fatores políticos culturais e sim 
bólicos na explicação sociológica (modos de produção versus m o
dos de vida). Outra é sobre a questão do Estado, seu enfraqueci
mento enquanto Estado nacional e, contraditoriamente, seu forta
lecimento enquanto Estado regulador da individualidade. Uma 
terceira aponta o enfraquecimento do estruturalismo e o fortaleci
mento do individualism o, ao mesmo tempo em que o individual 
torna-se cada vez m ais de domínio público. Uma outra aponta a 
atenuação das dicotomias socialismo/capitalismo, reforma/revo
lução em função do fortalecimento da idéia de democracia, o que 
representa um paradoxo; a idéia de democracia fortalece-se junta
mente com o neoliberalismo, tendo o liberalismo desde sempre se 
mostrado incompatível com a democracia. Ainda outra aponta o 
fortalecimento da globalização, da quebra de fronteiras e, ao m es
mo tempo, a valorização de identidades regionais e locais, das 
raízes e até mesmo de fundamentalismos.

Sousa Santos considera, então, que, se a modernidade foi rica 
na constituição de seu paradigma, a pós-modernidade, ao eviden
ciar as contradições e perplexidades daí resultantes, também é e 
poderá gerar, então, um novo paradigma.

Concordando com a análise de Peixoto (1997), é possível, 
então, agrupar Jameson, Harvey e Sousa Santos em um segundo 
enfoque dentro da pós-modernidade, apesar das especificidades 
de suas propostas. O que há de comum entre eles é a preocupação 
em evidenciar a gênese histórica da pós-modernidade, revelando 
sua relação com o desenvolvimento do capitalismo.

Essa perspectiva de análise recoloca a possibilidade de se d is
cutir alternativas à atual sociedade, as chances e os caminhos para 
um a transformação social, possibilidade fechada no outro enfoque 
da pós-modernidade.

Assim , Jam eson propõe a resistência. Harvey é cético, nías 
promove um a denúncia contundente. E Sousa Santos aponta as 
perplexidades produtivas. Também nestas concepções a questão 
da relação objetividade-subjetividade está revista. Mas há aqui 
possibilidades de pensar a superação da dicotomia, já que não se 
nega sua existência e se reconhece sua contradição.

A objetividade é afirmada no seu processo histórico que re
vela o desenvolvimento do capitalismo (capitalismo tardio; capi



talismo de acum ulação flexível do capital; ou capitalism o do.soi 
ganizado). E a subjetividade está presente no sujeito produzido 
por este momento histórico. É o sujeito da resistência cultural, 
que luta contra a mistificação do real, para Jameson. Para Harvey 
é o sujeito subm etido ao capital flexível, retirado da possibilidades 
de realização pelo trabalho e discriminado nas diferenças produ
zidas pelo capitalismo. E é o sujeito capaz de reconhecer as per
plexidades e produzir diante delas, conforme Sousa Santos.

Tais perspectivas recolocam a possibilidade de se contrapor 
o sujeito na sua historicidade às concepções naturalizantes. Mas 
revelam também a necessidade de se retomar a importância da 
afirmação do sujeito, considerando-se as contradições presentes 
na pós-m odernidade e reveladoras das contradições ainda não 
superadas do capitalismo.

A subjetividade na pós-modernidade, suas implicações para a Psicologia

E ssa rápida apresentação de alguns enfoques presentes no 
pensamento pós-moderno teve por objetivo estabelecer um pano
rama dentro do qual é possível continuar a discussão sobre sujeito 
e subjetividade.

Pode-se dizer que na perspectiva a-histórica, que nega o pro
cesso histórico, apresenta a sociedade como um conjunto anár
quico, im põe a m icropolítica e proclam a o fim das teorias, da 
ciência, da razão, da política, ocorre a volta do individualism o 
metodológico. O sujeito é fragmentado como decorrência da pos
sibilidade de m últiplas experiências e projetos e da im possibili
dade de políticas e projetos gerais.

Por outro lado, na perspectiva histórica, são fornecidos ele
mentos para se compreender o sujeito como expressão deste mo
mento. Assim , discute-se como as novas características da produ- 
ção capitalista, com a acum ulação flexível do capital, as modifica- 
ções das relações de produção, o império das leis de mercado, a 
siipervalorização do consum o, dissolvem  o sujeito. M as discute- 
se principalm ente como essa dissolução do sujeito tem caráter 
ideológico e não é um resultado inexorável do processo humano.

O sujeito da m odernidade, no auge do desenvolvim ento ca- 
pilalista baseado na produção fordista, era o sujeito formado para

FUNDAM ENTOS TEÓRICOS DA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA
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essas perplexidades produtivas. Uma delas refere-se ao papel de 
fatores econômicos em oposição a fatores políticos culturais e sim 
bólicos na explicação sociológica (modos de produção versus mo
dos de vida). Outra é sobre a questão do Estado, seu enfraqueci
mento enquanto Estado nacional e, contraditoriamente, seu forta
lecimento enquanto Estado regulador da individualidade. Uma 
terceira aponta o enfraquecimento do estruturalismo e o fortaleci
mento do individualism o, ao mesmo tempo em que o individual 
torna-se cada vez m ais de domínio público. Uma outra aponta a 
atenuação das dicotomias socialismo/capitalismo, reforma/revo
lução em função do fortalecimento da idéia de democracia, o que 
representa um paradoxo; a idéia de democracia fortalece-se junta
mente com o neoliberalismo, tendo o liberalismo desde sempre se 
mostrado incompatível com a democracia. Ainda outra aponta o 
fortalecimento da globalização, da quebra de fronteiras e, ao m es
mo tempo, a valorização de identidades regionais e locais, das 
raízes e até mesmo de fundamentalismos.

Sousa Santos considera, então, que, se a modernidade foi rica 
na constituição de seu paradigma, a pós-modernidade, ao eviden
ciar as contradições e perplexidades daí resultantes, também é e 
poderá gerar, então, um novo paradigma.

Concordando com a análise de Peixoto (1997), é possível, 
então, agrupar Jameson, Harvey e Sousa Santos em um segundo 
enfoque dentro da pós-modernidade, apesar das especificidades 
de suas propostas. O que há de comum entre eles é a preocupação 
em evidenciar a gênese histórica da pós-modernidade, revelando 
sua relação com o desenvolvimento do capitalismo.

Essa perspectiva de análise recoloca a possibilidade de se d is
cutir alternativas à atual sociedade, as chances e os caminhos para 
uma transformação social, possibilidade fechada no outro enfoque 
da pós-modernidade.

Assim , Jam eson propõe a resistência. Harvey é cético, mas 
promove um a denúncia contundente. E Sousa Santos aponta as 
perplexidades produtivas. Também nestas concepções a questão 
da relação objetividade-subjetividade está revista. Mas há aqui 
possibilidades de pensar a superação da dicotomia, já que não se 
nega sua existência e se reconhece sua contradição.

A objetividade é afirmada no seu processo histórico que ro- 
vela o desenvolvimento do capitalism o (capitalismo tardio; capi-
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talismo de acum ulação flexível do capital; ou capitalism o desor 
ganizado). E a subjetividade está presente no sujeito produzido 
por este momento histórico. É o sujeito da resistência cultural, 
que luta contra a mistificação do real, para Jameson. Para Harvey 
é o sujeito subm etido ao capital flexível, retirado da possibilidade 
de realização pelo trabalho e discriminado nas diferenças produ
zidas pelo capitalismo. E é o sujeito capaz de reconhecer as per
plexidades e produzir diante delas, conforme Sousa Santos.

Tais perspectivas recolocam a possibilidade de se contrapor
0 sujeito na sua historicidade às concepções naturalizantes. Mas 
revelam também a necessidade de se retomar a importância da 
iifirmação do sujeito, considerando-se as contradições presentes 
na pós-m odernidade e reveladoras das contradições ainda não 
.superadas do capitalismo.

A subjetividade na pós-modernidade, suas implicações para a Psicologia

Essa rápida apresentação de alguns enfoques presentes no 
pensamento pós-moderno teve por objetivo estabelecer um pano-
1 nina dentro do qual é possível continuar a discussão sobre sujeito 
ti subjetividade.

Pode-se dizer que na perspectiva a-histórica, que nega o pro- 
• asso histórico, apresenta a sociedade como um conjunto anár
quico, impõe a m icropolítica e proclam a o fim das teorias, da 
i lAncia, da razão, da política, ocorre a volta do individualism o 
metodológico. O sujeito é fragmentado como decorrência da pos
sibilidade de m últiplas experiências e projetos e da impossibili- 
iliide de políticas e projetos gerais.

Por outro lado, na perspectiva histórica, são fornecidos ele- 
iimiilos para se compreender o sujeito como expressão deste mo- 
inimlo. Assim, discute-se como as novas características da produ- 
i.fto capitalista, com a acum ulação flexível do capital, as modifica- 
(jOoh das relações de produção, o império das leis de mercado, a 
»mporvalorização do consumo, dissolvem  o sujeito. M as discule- 
<ii' principalmente como essa dissolução do sujeito tem caráter 
IiImiilógico e não é um resultado inexorável do processo humano.

O sujeito da modernidade, no auge do desenvolvim ento ca- 
llltiillsta baseado na produção fordista, era o sujeito formado para
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o trabalho, necessariam ente letrado e especialista, em relação ao 
qual as teorias fundadas nos princípios da modernidade forne
ciam elementos explicativos adequados e suficientes. Entretan
to, o sujeito que esta fase pós-m oderna requer é outro. Num m o
mento do capitalism o em que o trabalho se modifica e em que o 
desenvolvim ento tecnológico im plica um desemprego estrutu
ral, im plica exclusão, o sujeito deve estar apto a trabalhar em 
várias coisas, deve ter conhecimentos gerais, deve ser generalista. 
Na verdade, esse sujeito não pode ser formado no eixo do traba
lho, ou da valorização do trabalho. M ais do que o trabalho, é o 
sím bolo que tem valor; o domínio vem do conhecimento, a m á
quina que domina é a m áquina do conhecimento, ou melhor, da 
informação.

A produção de símbolos e de signos aparece como uma mar
ca fundamental da sociedade atual. Isso fica evidente em qual
quer análise do que seja a pós-modernidade. Tal característica da 
sociedade contemporânea terá conseqüências importantes para a 
Psicologia que deverá considerar o signo na produção da subjeti
vidade do homem atual. Entretanto, se a concepção de sujeito não 
é única, também não será a de subjetividade e, tampouco, a d is
cussão de sua relação com a produção de signos. E essa diversida
de de posições revelará não só a diversidade presente na chamada 
pós-modernidade, mas, em última instância, a não-superação das 
contradições presentes na modernidade.

A com preensão desse processo na Psicologia requer que se 
retome a abordagem da subjetividade e sua relação com a questão 
da relação subjetividade-objetividade na história da Psicologia. Para 
tal, deve-se manter na análise do atual momento da Psicologia, de 
certa forma um período “pós-moderno”, o mesmo referencial uti
lizado para discutir a subjetividade na modernidade. Ou seja, par
te-se do entendimento de que qualquer nova concepção de sujeito 
e subjetividade é produto histórico. Nesse sentido, qualquer nova 
concepção expressa possibilidades contraditórias.

Assim , por exemplo, percebe-se que, num mundo que valori
za o local, o específico, o individual, parece que todas as chances 
3Stão dadas para os sujeitos enquanto indivíduos. Entretanto, o 
jue continua sendo observado é que, ou as individualidades não 
e realizam plenamente, ou a realização de individualidades não 
suficiente para a felicidade e a emancipação humanas.
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Se se considerar, além das contradições históricas próprliifi 
desta fase do capitalismo, que as possibilidades que a modernidade 
apresentava para o sujeito também eram contraditórias e não lo 
ram plenamente realizadas e superadas, pode-se entender a pós 
modernidade como uma reapresentação de tais contradições.

A própria discussão sobre o sujeito, na forma como repercute 
na Psicologia, revela essa passagem , sem superação das contradi
ções, de um momento para o outro. Na modernidade, ao sujeito 
individual, racional e natural do liberalismo e da visão cientificista, 
contrapõe-se o sujeito social, ativo e histórico do marxismo; é o 
sujeito que se individualiza no processo histórico e social. M as se 
contrapõe tam bém  o su je ito  in d iv id u al e in tersu b jetivo  da 
lenomenologia e o sujeito para além da racionalidade da psicaná
lise. Pode-se dizer que o questionamento da noção de um sujeito 
racional, que deveria ser apreendido de maneira objetiva e neutra, 
que a própria modernidade faz, abre caminho para as revisões hoje 
propostas. Assim , se o positivismo, enquanto teoria que exacerba
0 cristaliza as características metodológicas da modernidade, per-
1 leu o sujeito e a subjetividade, Husserl, Freud e Marx, cada um de 
uma form a, recu peram  esse  su je ito : o su je ito  in d iv id u a l e
i nlersubjetivo (Husserl); o sujeito para além da racionalidade, com 
o inconsciente (Freud); e o sujeito coletivo e histórico (Marx).

Entretanto, o problema metodológico da cisão entre objetivi
dade e subjetividade não se resolve igualmente nas três concep
ções. Na perspectiva sócio-histórica considera-se que apenas o pen
samento dialético representa a possibilidade de superação dessa 
cisão, o que, entretanto, não se concretizou de imediato nem total
mente na evolução do pensamento marxista, por razões históricas.

Uma análise do desenvolvimento do marxismo mostra que 
ele lambém teve dificuldades em superar tal cisão, apesar de deter 
o instrumental teórico e conceituai para fazê-lo. São claros os exem
plos de reducionism os cometidos em nome da dialética, na dire
ção de visões estruturalistas e gerais que anulavam o indivíduo e 
negavam a subjetividade individual. Esse desvio no pensamento 
m arxista colaborou para que se fizesse  a negação de toda a 
modernidade, mesmo naquilo que ela apresentava de contraditó
rio e, portanto, de possibilidade de superação. Na m edida em que 
o paradigma positivista predomina e penetra até mesmo no pen
samento que o nega, abre-se um campo possível e até certo ponto
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n ecessário  de negação  de todas as con cepções su rg id as na 
modernidade. A “morte do sujeito” decretada por Foucault tem 
esse papel de matar o sujeito racional, reduzido, empobrecido, para 
recuperar um sujeito pleno.

Nesse sentido, o questionamento do paradigma positivista e 
da concepção moderna de sujeito pode abrir novas perspectivas. 
M as, considerando a realidade histórica que engendrou esse 
questionamento e que está na sua base, é preciso considerar a pos
sibilidade de que outros reducionism os ocorram, fenômeno que 
já aparece nos novos fundamentalismos, que servem de exemplo 
de um mecanism o perverso em que as individualidades são exa
cerbadas e, ao mesmo tempo, absolutamente regradas e subm eti
das, em que o sujeito é proclamado e submetido ao mesmo tempo.

Assim , de certa forma, esses contrapontos prepararam o ter
reno para as concepções pós-modernas, na m edida em que os 
questionamentos abalaram a concepção dominante, mas não a su
peraram. E por diversas razões, sendo a fundamental o fato de que 
as condições materiais que engendraram tais concepções não te
nham se transformado na sua essência. Por isso mesmo, as alter
nativas ou representavam ainda reducionism os objetivistas (des
vio positivista do marxismo) e subjetivistas (fenomenologia e p si
canálise) ou não dispunham  de condições objetivas para se impor 
(materialismo histórico e dialético).

A resposta da pós-modernidade a essas questões limitou-se 
praticamente a ignorá-las. Em vez de superação, o pensamento 
pós-moderno propõe o fim das concepções da modernidade. Na 
visão a-histórica, por se considerar que as coisas m udam sem ne
cessariamente obedecer a determinações únicas e gerais. Na visão 
histórica, pela descrença de que qualquer compreensão sobre o 
sujeito e a sociedade produzida pela modernidade possa ser útil, 
ao menos sem grandes e profundas transformações.

Na Psicologia, de certa forma, todos esses elem entos da 
m odernidade e da pós-modernidade estão presentes, podendo ser 
identificados, por exemplo, na maneira como se tem trabalhado a 
relação entre a produção de signos e a subjetividade, aspecto, 
aliás, característico destes tempos em que a realidade virtual en
cobre e tenta substituir a realidade vivida, conforme análise dos 
autores pós-modernos apresentada acima. Várias abordagens da 
Psicologia têm se delido em estudar tal relação, expressando di-
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versas concepções de sujeito e de subjetividade, as quais repm 
sentam as contradições históricas do capitalismo na sua forma alu 
alizada.

A visão liberal de sujeito e sua correspondente concepção de 
conhecimento ainda estão presentes nas abordagens cognitivistas, 
que não superaram  a redução ao aspecto cognitivo da subjetivida
de e o modelo positivista de produção de ciência (teoria da atri
buição, por exemplo).

A fenomenologia e a psicanálise representam ainda duas im 
portantes abordagens teóricas da Psicologia, influenciando várias 
teorias que enfatizam a produção subjetiva de signos. A primeira 
afirmará a relatividade da experiência individual e, portanto, da 
atribuição de significados. A segunda, o significado na relação com
o sim bólico correspondente à dinâmica do desenvolvimento p sí
quico. Sob a influência dessas teorias tradicionais da Psicologia 
há uma revisão da noção de sujeito racional do iluminismo, que é, 
de certa forma, substituído por estruturas lingüísticas (Foucault) 
ou inconscientes (Lacan).

A influência do debate pós-moderno a partir daí será sentida 
na negação de qualquer possibilidade de uma concepção totalizante 
de su je ito  e que co lo cará  em xequ e a e x istê n c ia  de um a 
(issencialidade do sujeito. Para a Psicologia, essa discussão assu 
me um caráter peculiar. Q uestionado o sujeito, apontada sua 
pluralidade, sua fluidez ou até mesmo sua inexistência, como fica 
a subjetividade enquanto objeto dessa ciência?

O caminho encontrado pela Psicologia, ao menos por parte 
dela, foi pôr como objeto o significado, o processo de significação, 
numa tentativa de recuperar o sujeito, já que é ele o produtor de 
significados. Entretanto, a maneira como se entende essa produ
ção revelará diferentes concepções do que é essencial no sujeito e, 
portanto, diferentes concepções de sujeito e subjetividade.

Entendendo-se que o essencial no sujeito é a possibilidade 
(In construção da realidade a partir da construção do significado,
o l irma-se o sujeito, em última instância, como prática discursiva, 
i' o que ele enuncia é uma construção que não emana de uma 
materialidade. Assim, acaba-se negando qualquer essencialidade 
do sujeito. E um sujeito fluido, volátil, que se constitui e se movi- 
monta a partir de sua condição de produtor de significados, de
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sentidos, os quais têm como referência sua apreensão (racional, 
emocional e intuitiva) da realidade, m as uma realidade relativa, já 
que vai se configurando a partir dos próprios significados.

Em contraponto a isso, resta ainda a possibilidade de afirmar 
uma essencialidade do sujeito e, para isso, ou se sai do âmbito da 
ciência (religiões), ou se retomam as noções da modernidade — 
sujeito cartesiano, sujeito com estruturas inconscientes ou sujeito 
ativo, social e histórico.

Considerando a análise feita anteriormente, a concepção só- 
cio-histórica considera que, dessas três últimas alternativas, a única 
que possibilita a superação de contradições e uma compreensão 
do sujeito como histórico é a terceira. Isso porque as outras duas 
representam a dicotomia subjetividade-objetividade sem possib i
lidade de superação, nas quais a subjetividade fica limitada ao 
objeto, enquanto realidade determinante, ou ao sujeito, enquanto 
dinâm ica psíquica determinante. Nos dois casos, a compreensão 
do sujeito histórico fica prejudicada por tudo o que já se discutiu 
acima.

A terceira alternativa, que tem na base o materialismo histó
rico e dialético e já fora um contraponto à concepção dominante 
na modernidade sobre sujeito e conhecimento, reabre a possibili
dade de se tomar a subjetividade na sua constituição histórica atra
vés da relação com a realidade objetiva. A referência é tanto a 
objetividade como a subjetividade, que constituem uma unidade 
de contrários, em movimento. A partir desse referencial, é possí
vel afirmar o sujeito e sua essencialidade, mas uma essencialidade 
processual e histórica.

Agnes Heller, por exemplo, trabalha esse ponto a partir da 
noção de necessidades, que deverão ser consideradas enquanto 
naturais e ideológicas e individuais e genéricas. Por essa via, tor
na possível tomar a subjetividade na sua relação com a objetivida
de e reconhecer o sujeito histórico.

A partir de Vigotski, toma-se a subjetividade constituída na 
intersubjetividade, portanto a partir do significado. Mas o signifi
cado, que é social e objetivo, é apropriado pelo sujeito a partir de 
sua atividade, o que im plica uma subjetividade própria de cada 
sujeito, o que se expressa na atribuição de sentidos pessoais. Os 
sentidos representariam a síntese entre a objetividade e a subjeti
vidade, já que unificam a atividade do sujeito sobre o objeto, o
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significado social produzido intersubjetivamente e que represen
ta a atividade sobre o objeto e a subjetividade na sua dimensão 
emocional (subjetiva) e ativa (objetiva).

O sujeito interativo da concepção sócio-histórica constitui-se 
na relação, m as não é constituído pelo outro apenas. Assim, a pro
dução de significados é fundamental, mas, além de significar, o 
sujeito vivência, experimenta, age e, nesse sentido, tem uma sua  
subjetividade. A redução semiótica, encontrada em algum as abor
dagens da Psicologia, embora pareça valorizar a relação, a cons
trução social, na verdade cria uma realidade sem o sujeito. Nesse 
sentido, a Psicologia Sócio-Histórica recupera a idéia de um sujei
to com uma essencialidade processual e histórica.

A breve análise aqui apresentada sobre a Psicologia e a pós- 
modernidade pretende indicar que, a partir dos pressupostos da 
Psicologia Sócio-Histórica, se reconhece a existência, na atualida
de, de um duplo desafio: enfrentar, como faz o pensamento pós- 
moderno, os limites da modernidade, avançando na compreensão 
integral do sujeito e da subjetividade; e enfrentar os riscos da pós- 
modernidade de se perder, juntamente com as críticas, as referên
cias que podem dar sustentação a um conhecimento historicamente 
significativo sobre sujeito e subjetividade.

A proposta da Psicologia Sócio-Histórica, a partir da afirm a
ção da historicidade do homem e de todos os processos humanos, 
é recuperar a afirmação do sujeito como histórico e recorrer à teo
ria e ao método que fornecem esse referencial para avançar na sua 
compreensão.
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CAPÍTULO 4

0 PSIQUISMO E A  SUBJETIVIDADE SOCIAL
Odair Furtado

O objetivo deste capítulo é discutir a gênese do psiquism o 
do hom em  moderno a partir do predom ínio do racionalism o e 
do fenôm eno da constituição da noção de indivíduo e como 
isso resu lta num cam po de d iscussão  atual que é o cam po da 
subjetividade. A pesar de centrar o foco da análise no psiquism o, 
consideram os que os determ inantes desse processo têm base 
material e que, em últim a instância, repousam  sobre as bases 
concretas de constituição da sociedade (a produção). Por fim, 
(intendem os que a ex p ressão  p síq u ica  hum ana su p lan ta  o 
arcabouço biológico do indivíduo e p assa  a constituir um  cam 
po que, na falta de um a definição m ais rigorosa, cham am os de 
subjetividade. M as antes de entrarm os decididam ente no tema 
proposto — a d iscu ssão  sobre a noção de subjetividade para a 
Psicologia Sócio-H istórica— , precisam os trabalhar alguns con- 
coitos básicos sobre como se estrutura o psiqu ism o na visão 
desta corrente. Para tanto, vam os expor a visão dos autores ru s
sos, Alexandr Romanovich Luria (1902-1977); Alexis Nicolaievich 
heontiev (1903-1979) e o grande m estre Lev Sem in o v ich i 
Vlgotski (1896-1934) que definem  os fundam entos teóricos da 
Psicologia Sócio-H istórica.
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A constituição do psiquismo para a Psicologia Sócio-Histórica

De acordo com Luria (1987)1, para explicar as formas mais 
com plexas da vida consciente do homem é imprescindível sair 
dos limites do organismo, buscar as origens desta vida consciente 
e do comportamento nas condições externas da vida social, nas 
formas histórico-sociais da existência do homem. Assim, o objeto 
da Psicologia, para ele, é o reflexo do mundo externo no mundo 
interno — a interação do homem com a realidade. O termo reflexo 
aqui pode ser entendido em sentido metafórico, já que não se trata 
de reflexo especular, da duplicação do mundo externo no mundo 
interno, mas de uma construção que depende da sua base material 
concreta. Mas veremos a seguir como isso se dá.

Para Luria, a atividade humana caracteriza-se pelo trabalho 
social e este, mediante a divisão das funções, origina novas for
mas de comportamento independente dos motivos biológicos ele
mentares. A conduta já não está determinada por objetivos instin
tivos diretos — a atividade social complexa, o trabalho social e a 
divisão do trabalho provocam o aparecimento de motivos sociais 
do comportamento.

Para ele, a linguagem é o segundo fator decisivo que determi
na a passagem  da conduta animal à atividade consciente do ho
mem. O sistem a de códigos teve importância decisiva para o de
senvolvimento posterior da atividade consciente do homem. A lin
guagem humana se diferencia da linguagem animal.

Ainda de acordo com Luria (1985), por suas peculiaridades 
fundamentais, a atividade consciente do homem se distingue radi
calmente do comportamento individualmente variável dos animais:

I a particularidade: a atividade humana consciente não está 
forçosamente relacionada com motivações biológicas.

2a particularidade: a atividade consciente não está determi
nada em absoluto e nem forçosamente por im pressões vivas rece
bidas do meio ou pelas contingências da experiência individual 
direta. A diferença está na capacidade de abstração dessa impres

1. O leitor notará que não colocamos aspas nas citações de Luria. Como são muitas as 
citações procuramos evitar o incômodo durante a leitura, mas esclarecemos que muitas 
vezes o conteúdo aparece ipsis literis no texto publicado pelo autor na sua versão da edi
ção citada.
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são direta. O comportamento humano está baseado no conheci
mento da necessidade.

3a particularidade: diferentemente do animal, cujo compor
tamento tem somente duas fontes (os programas hereditários e os 
resultados da experiência individual), o homem tem uma terceira 
fonte —> um a imensa proporção dos conhecimentos e das artes do 
homem se forma pela assim ilação da experiência acum ulada no 
processo da história social e que se transmite no processo de apren
dizagem.

Neste caso, então quais são os objetivos do autor ao expor 
estas distinções do comportamento humano? Explicar as singula
ridades da atividade consciente do homem. Diz ele que, na histó
ria da filosofia e da ciência, cabe apontar duas vias de solução: 
uma típica da filosofia idealista (o dualismo mente/corpo sedim en
tado por Descartes) e outra característica do positivism o científi- 
co-natural ligado às teses evolucionistas de Darwin (a atividade 
consciente do homem seria fruto da evolução das espécies).

A Psicologia Sócio-Histórica apresenta o problema da origem 
da atividade consciente do homem a partir de posições inteiramen
te distintas: as peculiaridades da forma superior de vida, genuína e 
exclusiva do homem, devem ser buscadas na conformação sócio- 
histórica da atividade vital, relacionada ao trabalho social, ao uso 
tie ferramentas e ao aparecimento da linguagem. Portanto, as raízes 
do surgimento da consciência do homem não devem ser procura
das nas singularidades da “alma” ou nos recônditos de seu organis
mo, mas nas condições sociais da vida historicamente constituídas.

Para Luria, a atividade manufatureira, produtora de ferramen- 
las, produz um a reestruturação cardinal de todo o sistem a de com
portamento. A atividade animal sempre esteve guiada pela satis
fação imediata de uma necessidade, enquanto no homem a ativi
dade adquire um  caráter organizado complexo: a satisfação da 
necessidade passa a ser mediatizada por atos que antecipam o com
portamento final e que estão ligados à estrutura da atividade, pro
duzindo com essa forma complexa uma cada vez maior atividade 
consciente (comportamento mediato e imediato).

O fato de separar da atividade biológica atos especiais não 
determinados por motivações biológicas diretas, mas dirigidos por 
uin objetivo consciente, que só atinge seu sentido mediante uma 
correlação de tais atos com o resultado final, assim  como o apare-
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cimento de diversas “operações” auxiliares mediante as quais se 
executa tal ato, constitui em si uma reestruturação cardinal do 
comportamento e constitui a nova estrutura da atividade cons
ciente do homem.

A segunda circunstância que motiva a formação da estrutu
ralmente com plexa atividade consciente do homem é o surgimento 
da linguagem.

Qual é a base sócio- 
histórica para o surgimen
to da linguagem na con
cepção de Luria? A hipó
tese é que ela aparece en
gendrada pela construção 
do instrumento de traba
lho (a ferramenta). O apa
recimento do instrumen
to de trabalho está intima
mente relacionado com o 
aparecimento da ativida
de consciente, já que so
mente é possível definir o 
instrumento com a qualidade de instrumento de trabalho caso ele 
seja retido e conceitualizado. Isso exige a mínima capacidade de 
sim bolização que é induzida pela própria descoberta da possibili
dade de retenção do instrumento (processo que o transforma sim 
bolicamente em ferramenta). A linguagem se constitui como fator 
essencial na formação da consciência. Permite a retenção na me
mória, que, por sua vez, permite a designação de objetos sem a sua 
presença. Em conseqüência disso, a linguagem dobra o mundo 
perceptível, criando um mundo de imagens internas. Não se trata, 
evidentemente, de uma imagem especular do mundo, do externo, 
da coisa. Trata-se de uma construção peculiar (porque é humana) 
que engendra aquilo que convencionamos chamar de subjetivida
de. Permite o processo de abstração e generalização. A palavra 
permite o processo de análise e classificação que tomou corpo no 
processo de história social e que possibilitou que ela se convertes
se em meio de com unicação e no supremo instrumento do pensar 
que proporciona o trânsito do reflexo sensorial para a construção 
do mundo racional.

O primeiro ancestral do homem moder
no foi o Australopithecus anamensis 
que surgiu entre 4,2 e 3,9 milhões de 
anos atrás. Era bípede e não estava mais 
adaptado à vida nas árvores. O Homo 
Sapiens é de 120 mil anos atrás e usava 
instrumentos de ossos e chifre e tinha 
produção artística. Os primeiros níveis 
de consciência surgem com o Homo 
ergaster (há 2-1,5 milhões de anos), que 
tinha a capacidade de produzir instru
mentos de pedra elaborados.



FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA 79

A linguagem permite ao homem se desligar da experiência 
direta e garante o nascimento da imaginação, de um processo que 
não existe nos animais e que serve de base para a criatividade, 
orientada e governada. Não menos essenciais são as modificações 
que a linguagem — elevando a um novo nível os processos psíqui
cos — permite na reestruturação das reações emocionais.

M as o que caracteriza esse homem que estamos descreven
do? Para responder a essa questão vamos contar com a ajuda de 
outro autor da Psicologia russa e seguidor de Vigotski: A lexis 
Leontiev. De acordo com Leontiev2, o homem é profundamente 
distinto dos seus antepassados animais e a hominização resultou 
da passagem  à vida numa sociedade organizada na base do traba
lho; essa passagem  modificou a sua natureza e marcou o início de 
um desenvolvimento que, diferentemente do desenvolvimento dos 
animais, estava e está submetido não às leis biológicas, mas a leis 
sócio-históricas.

M odificações da constituição anatômica do homem, do seu 
cérebro, dos seus órgãos dos sentidos, da sua mão e dos órgãos da 
linguagem, em resumo, o seu desenvolvimento biológico tornava- 
se dependente do desenvolvimento da produção. Mas a produção 
é desde o início um  processo social que se desenvolve segundo 
leis objetivas próprias, leis sócio-históricas. A biologia pôs-se, por- 
lanto, a “inscrever” na estrutura anatômica do homem a “história” 
nascente da sociedade humana. Isso significa dizer que a própria 
biologia p assa  a ter caráter sócio-histórico, na m edida em que a 
adaptação caminhara apoiada nos caminhos escolhidos pelo pró
prio homem. A recente notícia sobre a decifração do genoma hu
mano e o baixo número de genes encontrados em nosso código 
genético reforçam essa tese. Assim , o Homo sapiens representa o 
inomento em que a evolução do homem se liberta totalmente da 
sua dependência inicial para com as m udanças biológicas inevita
velmente lentas, que se transmitem por hereditariedade. Doravante 
a evolução do homem será regida apenas por leis sócio-históricas.

M as como a evolução do homem se produziu? Qual o m eca
nismo? Foi sob uma forma absolutamente particular, forma que

2. A observação feita em relação a Luria em nota anterior aplica-se também a este 
autor. Quanto a sua importância na construção da Psicologia Sócio-Histórica, acompa
nhamos a opinião do professor Newton Duarte (2000) expressa em seu livro Vigotski e o 
npronder a aprender.
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só aparece com a sociedade humana: a dos fenômenos externos da 
cultura material e intelectual. Isso ocorre pelo fato de os homens 
terem atividade criadora e produtiva — o trabalho. Para além da 
mera adaptação à natureza, os homens se modificam em função 
do desenvolvimento de suas necessidades. Ao mesmo tempo, no 
decurso da atividade dos homens, suas aptidões, seus conheci
mentos e seu saber-fazer cristalizam-se de certa maneira em seus 
produtos (materiais, intelectuais, ideais).

Por tudo isso, é possível dizer que o homem, por sua caracte
rística sócio-histórica, não nasce pronto (veja o capítulo 1). Cada 
indivíduo aprende a ser um homem. O que a natureza lhe dá quan
do nasce não lhe basta para viver em sociedade. E-lhe ainda preci
so adquirir o que foi alcançado no decurso do desenvolvimento 
histórico da sociedade humana.

Mas em que consiste o próprio processo de apropriação deste 
mundo, que é ao mesmo tempo o processo de formação das facul
dades específicas do homem?

a) A aquisição do instrumento. No homem, o instrumento 
constrói a função de acum ulação (retenção), que será a base para a 
construção da cultura. Permite a possibilidade de operações. Ori
ginalmente, esse instrumento foi o instrumento de trabalho. Isso 
significa dizer que se tratava de um instrumento conceituado, fa
zia parte da consciência do grupo que operava e construía esse 
instrumento. A construção de uma ponta de flecha de pedra lasca
da exigia uma capacidade razoável de antecipação da tarefa reali
zada. Atualmente, o que significava a aquisição do instrumento 
para as primeiras espécies humanas pode ser representado pela 
atividade humana criadora. Quando um bebê hoje em dia utiliza 
uma pequena caixa de papelão para transformá-la imaginariamente 
em um carrinho está utilizando essa capacidade humana criadora 
e de certa maneira reproduzindo o desenvolvimento filogenético.

b) Linguagem. A aquisição da linguagem não é outra coisa 
senão o processo de apropriação das operações de palavras que 
são fixadas historicamente nas suas significações.

A principal característica do processo de apropriação é de 
criar no homem novas aptidões, novas funções psíquicas (diferen
ça com a aprendizagem animal). O homem constrói a sua natureza.

A relação do homem com o mundo tem sempre por interme
diário a relação do homem com outros seres humanos — sua ati-
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vidade está sempre ligada à comunicação. A comunicação é a con
dição necessária e específica do desenvolvimento do homem na 
sociedade. Desde os primórdios, foi a vida em grupo e a capacida
de de com unicação entre os membros desse grupo o fenômeno 
responsável pela retenção coletiva do conhecimento. Assim, as 
descobertas de um indivíduo não se cindiam a ele próprio e eram 
socializadas com o grupo. Essa espécie de consciência coletiva é 
fruto da convivência em bando (a horda primitiva) e posterior
mente, assim  que o repertório lingüístico acumulado permitiu a 
retenção na memória desses conteúdos e os passava de geração a 
geração, temos o aparecimento das condições necessárias para o 
estabelecimento da cultura humana.

Ocorre que o desenvolvimento humano não depende somente 
de suas características filogenéticas ou ontogenéticas. O próprio de
senvolvimento da história da humanidade desembocou na cons
trução das sociedades de classes e na dominação do homem pelo 
homem. Esse fator histórico produz um campo de desigualdade que 
vai além dos fatores ambientais. Ela não é provocada por elementos 
biológicos, mas pela forma particular do desenvolvimento históri
co — a desigualdade econômica, fruto da divisão social do trabalho
o do aparecimento da mercadoria, que irá instrumentar a capacida
de criadora do homem. Há que se considerar também a existência 
de diferenças produzidas historicamente pela divisão de classes e 
as diferenças constitucionais produzidas também historicamente 
pela produção de cultura. A noção de indivíduo é uma conquista da 
humanidade e baseia-se na diferença. A questão que se apresenta é 
a possibilidade de o indivíduo exercer sua individualidade — seu 
potencial — sem depender da sua situação de classe.

A sociedade capitalista tem como uma de suas principais carac- 
Inrfsticas a constituição do individualismo. Entretanto, esse produto 
imo garante a expressão das diferenças como seria fácil supor. Há 
uma contradição exposta pela constituição, ao mesmo tempo, de uma 
nociedade de m assas que produz uma ilusão na qual nos sentimos 
Indivíduos quando somos obrigados a um consumo de massa que 
nos torna muito parecidos com todos os outros. Os meios de comuni
cação de massa, as agências socializadoras (como a família, a escola,
ii igreja etc.) e as agências controladoras (o aparato repressivo do Es
tado) são responsáveis pela difusão e manutenção de um quadro de 
valores e crenças que instituem formas de controle e autocontrole
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que minimizam a contradição entre o individualismo e a massificação. 
Vemo-nos como indivíduos e agimos como massa.

As concepções cognitivas, morais e estéticas que servem aos 
interesses e às aspirações das classes dominantes e destinam-se a 
justificar e a perpetuar a ordem social existente constituem o que 
denominamos de ideologia. Sabemos que as principais característi
cas do homem contemporâneo existem em todas as raças humanas 
sem exceção. O que se observa é o desenvolvimento desigual de 
diferentes culturas e civilizações. Entretanto, a discriminação racial 
e social é um fato que encontra as mais estapafúrdias justificativas 
entre os grupos sociais que m anifestam  seus preconceitos. O 
holocausto promovido pelos nazistas durante a Segunda Guerra 
Mundial encontrava plena justificativa entre os alemães que apoia
vam o regime hitlerista e lhes parecia natural que assim  fosse. E 
aqui estamos diante de um problema da ordem da constituição da 
consciência que se dá coletivamente, a partir da cultura e da socie
dade de classes. A cultura como acervo de tudo o que o homem 
produziu coletivamente a partir de suas relações sociais e da forma 
como ele retém essa produção na sua memória. A sociedade de clas
ses como forma específica de dominação do homem sobre o ho
mem, derivada do processo de desenvolvimento econômico, que é 
a forma de ele definir a condição de produção dos bens para sua 
própria reprodução.

Quando uma sociedade como a capitalista acum ula bens não 
somente para sua reprodução, mas sua riqueza é distribuída de 
forma profundamente desigual, em que poucos ficam com muito 
ao passo que a maioria fica com nada, será necessário um acordo 
tácito, m uitas vezes ignorado pelos indivíduos (particularmente 
pelos m ais atingidos pelas desvantagens desse processo). Uma 
consciência coletiva distorcida pela presença do quadro de valo
res e crenças sociais (ideologia) que encobrem os verdadeiros 
determinantes dessa circunstância transforma a aparência da di
ferença social em algo absolutamente natural. A esse processo 
damos o nome de constituição da subjetividade capitalista: a m a
neira como se constitui o psiquism o nesse processo.

Até aqui expusem os de forma resum ida e literal as visões de 
Luria e Leontiev sobre a construção do processo psíquico e seu 
engendramento social. Um último aspecto a ressaltar é a forma 
como se dá a internalização do processo psíquico. Tal formulação
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na Psicologia Sócio-Histórica é importante na medida em que de
monstra claramente que o conteúdo psíquico não tem origem no 
próprio indivíduo, mas constitui uma construção social. De acor
do com Vigotski, ( 1984):

A invenção e o uso de signos como meios auxiliares para solu
cionar um dado problema psicológico (lembrar, comparar coisas, 
relatar, escolher etc.) é análoga à invenção e uso de instrumentos, 
só que agora no campo psicológico. O signo age como um instru
mento da atividade psicológica de maneira análoga ao papel de um 
instrumento no trabalho. Mas essa analogia, como qualquer outra, 
não implica uma identidade desses conceitos similares.

Qual é, então, a similitude entre o signo e o instrumento? 
Ambos têm função mediadora:

SIGNO e INSTRUMENTO => função mediadora 

ATIVIDADE MEDIADA

A atividade cognitiva não se resume ao uso do instrumento e do signo 
para as mediações e usa outras mediações (várias)

SIGNO E INSTRUMENTO

Não m odifica materialmente 
o objeto da operação psico
lógica. Constitui um meio de 
a tiv id ad e  in terna d irig ido  
para o controle do próprio in
divíduo.

Mediação direta entre 
o homem e o objeto da 
atividade (a natureza).

A diferença é que o signo é orientado internamente (campo 
subjetivo) enquanto o instrumento é orientado externamente pela
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atividade (campo da objetividade)3. Há que se considerar que tan
to o controle da natureza quanto o controle do comportamento 
estão mutuamente ligados, assim  como a alteração provocada pelo 
homem sobre a natureza altera a própria “natureza” do homem 
(cf. o capítulo 1). Assim, o desenvolvimento não é um mero des
dobrar de um  sistem a de atividade organicamente predetermina
do na criança. O uso de instrumento potencializa a capacidade 
hum ana de agir, que, por sua vez, potencializa a capacidade inte
lectual e vice-versa.

Para Vigotski, a combinação entre signo e instrumento na ATI
VIDADE PSICOLÓGICA gera a função psicológica superior (ou 
comportamento superior como correlato da função), que ultrapas
sa  o organicamente demarcado. O desenvolvimento se dá em es
piral e não em círculos, como faria crer a observação desatenta. A 
regressão nó desenvolvimento prepara o salto para a próxima eta
pa (adquirir a operação comutativa).

A ssim , com essa exposição sistem ática das posições de Luria, 
Leontiev e Vigotski, procuram os dem onstrar como o psiquism o 
se constitui na relação dialética com a natureza e como a interação 
hom em /natureza, ao mesmo tempo em que transforma a nature
za, tam bém  é transform adora do próprio homem. Podemos en
tão voltar à questão central deste capítulo: o que é a subjetivida
de social.

A subjetividade na Psicologia Sócio-Histórica

Atualmente são muitos os trabalhos que, citando o termo sub
jetividade ou não, trabalham com o fenômeno, seja no campo da 
Psicologia ou no campo das Ciências Sociais (cf. o capítulo 2 deste 
livro). Busca-se entender a subjetividade no plano do indivíduo, 
na medida em que o processo de individualização exacerba as ques
tões pessoais e é o signo dos tempos atuais. A valorização da

3. Entenda o termo signo como componente da linguagem. Para Saussure, o Signo é 
o elemento da linguagem que se expressa na condição de significante e significado (S"/S°). 
Se pensarmos numa cadeira como exemplo, temos a coisa (o signo) que se expressa atra
vés do seu significante — a palavra CADEIRA —, e de seu significado — o conceito de 
cadeira. Essas duas condições são inseparáveis. No nosso caso, Vigotski está utilizando o 
termo signo como unidade da linguagem. Ele poderia ter dito palavra.
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psicoterapia fora do seu contexto de trabalho transforma a relação 
itnlre terapeuta e paciente em uma relação de consumo, não so
mente pela relação comercial de prestação de serviço (que ela é de 
(ato), mas pela transformação dessa relação no que Baudrillard 
chama de lógica do valor-signo (cf. Furtado, 1992). Participar do 
processo psicoterapêutico, além dos benefícios que eventualmen- 
lij possa trazer, passa também a significar um símbolo de status. 
Podemos considerar esse fenômeno como um evidente sinal da 
v.ilorização da subjetividade no campo social. Outro sinal da va
lorização do fator subjetivo em nosso cotidiano é a presença do 
psicólogo e dos temas relacionados à subjetividade nas páginas de 
jornais, revistas e nos programas de rádio e TV. De forma jocosa, 
poderíamos dizer que a subjetividade virou moda na passagem  
para o século XXI.

A compreensão do fenômeno (esta prevalência do fator sub- 
jolivo nos tempos atuais) tem sua explicação. Maffesoli (1995), um 
ilos estudiosos da atual valorização do fator subjetivo, aponta como 
as relações sociais no capitalismo tardio transformam a condição 
subjetiva no plano cultural, que ele qualifica como a emergência 
de uma nova cultura, de uma sedutora modernidade econômico- 
ulilitária. Essa tendência utilitarista está diretamente ligada ao fe
nômeno do individualismo.

Para melhor compreender a presença da tendência utilitarista 
de que nos fala M affesoli, apresentam os como exem plo um belo 
trabalho do sociólogo José de Souza Martins sobre a cultura cai
pira e a m úsica sertaneja (cf. Martins, 1975), no qual ele demons- 
Ira como a forma de produção e a organização social que dela 
deriva é fundam ental para a constituição de determ inada subje
tividade.

Para Martins, enquanto a m úsica caipira expressa e auxilia a
i elação de sociabilidade na cultura caipira (Martins refere-se par- 
licularmente às formas de sociabilidade no campo por volta de 
1930), a m úsica sertaneja expressa uma relação de mercado, um 
produto m usical que é o disco e depende da relação comercial 
üstabelecida. Se a cultura caipira está apoiada em relações de 
oompadrio, resultantes de uma organização econômica baseada 
no excedente (que Martins chama de exclusão integrativa), a m ú
sica sertaneja representa a desagregação deste contingente social e 
sua passagem  para o centro urbano, onde o caipira ganha nova
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identidade: a do excluído, do marginalizado. Aqui a música não 
aparece m ais como valor de uso, mas como objeto de consumo. A 
m úsica caipira, no seu contexto cultural, expressava formas de 
sociabilidade bastante coletivizadas-

O trabalho coletivo de limpa da roça ou pasto, em que os vizi
nhos voluntária e gratuitamente se reúnem para ajudar um mora
dor do bairro que por necessidade (geralmente urgência) peça 
ajutório para levar a cabo essas tarefas. Também aí o dono da casa 
oferece comida: almoço e “janta”, além da pinga, muito consumida 
nessas ocasiões. Após a “janta” pode haver uma “função”, embora 
não necessariamente: é quando a viola encontra novamente o seu 
lugar. (Martins, 1975: l l l s . )

Já a música sertaneja retrata o isolamento e a inadequação do 
caipira ao centro urbano, produzindo uma identidade negativa da
quele que agora parece estar fora de seu lugar. No centro urbano 
predominam outras form as de sociabilidade que privilegiam a for
ça de trabalho de forma individualizada e no qual a música como 
mercadoria tem lugar som ente nos momentos de descanso do tra
balhador, durante o convívio com  a família, que se limita à unida
de familiar restrita. A produ ção  de subjetividade agora é outra, 
mesmo que ela, através da m em ória contida na forma artística, 
expresse alguma forma de resistência:

A música sertaneja documenta um modo de dizer as coisas pro
fundamente marcado pela repressão de classe. Esse modo de dizer 
refere-se a uma linguagem simultaneamente do “é” e do “não é”. A 
incorporação da música sertaneja por certos grupos sociais defino 
a dissimulação como atitude de classe, como linguagem do subal
terno. Isso quer dizer que a linguagem das classes dominantes não 
transmigra simplesmente para o universo do trabalhador, mas o 
faz redefinida, no conteúdo e na forma, incorporando inevitável 
mente a tensão que perm eia as relações de classe. Fá-lo também 
relendo a dominação de urnas classes sobre outras. Nesse plano, n 
alienação do trabalhador é simultânea e necessariamente exproN 
são da recusa objetiva da alienação e da situação a que ela corroN 
ponde. (Martins, 1975: 161)

Analisando o texto d e  Martins, podemos depreender quo n 
su jetividade é um campo socialmente construído e que se ox
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pressa no plano individual (crenças, valores e comportamentos 
individuais). Mas não é somente dessa forma que o termo subjeti
vidade tem sido utilizado na literatura especializada e mesmo no 
cotidiano. De certa forma, o termo subjetividade tem sido usado 
para definir todo fenômeno humano que escapa à concretude da 
objetividade. A consciência é municiada de dados que são reais 
porque se referem à coisa em si e, portanto, dão conta da objetivi
dade do fenômeno (declarando, neste sentido, a quantidade do 
fenômeno) e de dados que qualificam o fenômeno e estão no cam
po dos valores (nesse caso, trata-se do caráter subjetivo desse fe
nômeno). Por outro lado, o termo tem sido utilizado, principal
mente no campo da Psicologia e da Psicanálise, como resultado da 
produção psíquica, e nesse sentido representa o conteúdo produ
zido pelo sujeito.

A respeito desse assunto o psicanalista Renato Mezan tem 
ilito que:

A idéia de subjetividade pode ser entendida pelo menos de duas 
maneiras diferentes: como experiência de si e como condensação 
de uma série de determinações... No primeiro caso, caberia uma 
descrição fenomenológica das variedades e dimensões dessa ex
periência, tomando como alvo o sujeito enquanto foco e origem 
dela [...] [por outro lado] a subjetividade como estrutura e como 
experiência de si depende sobremaneira do lugar social que ocupa 
o indivíduo, o que, para dizer as coisas de modo claro, implica 
saber de que lado da luta de classes ele está — dos que produzem 
mais-valia ou dos que participam na sua apropriação. (Mezan, 
1997: 12-17)

Mezan aponta corretamente as duas vertentes da subjetivi- 
ilnde — subjetividade como experiência de si e como expressão 
dn um conteúdo social que está à disposição dos sujeitos e que é
i imslruído historicamente (dependente de suas determinações).
i icni re que a forma exposta pelo autor nos leva à idéia de divisão 
tmlio as duas formas, como se fossem  dicotômicas. Na realidade,
I ui Ia-se das duas faces de um mesmo fenômeno que tem sua apa- 
lOiicia na experiência de si. E no cotidiano do sujeito que a subje- 
lh lilnde lem sua expressão mais palpável, mas, rigorosamente, tra
iu mo do mesmo fenômeno que Mezan aponta como socialmente 
»I< 11<i'minado.



PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA

No presente momento, com o termo subjetividade estabeleci
do e já bastante generalizado5, o psicólogo cubano González Rey 
(1997) procura demonstrar como é possível trabalhar com a subje
tividade no campo da Psicologia sem abandonar sua gênese social 
(do ponto de vista marxista) e também sem usar a psicanálise como 
recurso. González Rey é formado pela escola russa de Psicologia e 
segue a tradição de autores como Vigotski, Luria, Leontiev, Galperin 
e Bozhovich, que desenvolvem uma consistente teoria psicológica 
baseada no materialismo dialético e centrada na análise do desen
volvimento do psiquismo, tendo como elementos fundantes a cons
ciência, a atividade e a personalidade (cf. Vigotski, 1982; Leontiev, 
1978; Luria, 1986 e 1990).

González Rey parte do processo de desenvolvimento do psi
quismo e do sentido desse processo para o desenvolvimento da per
sonalidade. Seu objetivo é demonstrar que o desenvolvimento do 
psiquismo está intimamente relacionado a sua base material e que, 
ao mesmo tempo, representa um fenômeno específico e não mera 
reprodução “do mundo externo”. É uma abordagem importante por
que toca no ponto nevrálgico da polêmica sobre a dicotomia mente/ 
corpo que insiste em sobreviver, mesmo no campo da Psicologia 
materialista dialética. Para tanto, González Rey irá considerar a per
sonalidade como fenômeno que se desenvolve controlada por de
terminantes que atuam fora do campo do sujeito psicológico con
creto e a partir de um espaço interativo de distintos níveis de com
plexidade e de hierarquia no qual o sujeito atualiza permanente
mente sua condição social. Assim, a personalidade se expressa como 
uma categoria psicológica caracterizada m ais por seu caráter 
configuracional do que por seu caráter operacional, como até então 
a tratara a Psicologia tradicional (cf. González Rey, 1995: 52).

O campo da subjetividade do sujeito engendra-se justamente 
no que o autor define como configuração. González Rey entenderá

5. Ocorre com o termo um fenômeno semelhante ao ocorrido com o termo Personali
dade, como apontado por Allport, 1975. Ele se generaliza de tal forma que não necessita 
mais de definição, recebendo o estatuto de um construto básico. O termo personalidade 
recebeu mais de cem definições diferentes. O termo subjetividade, até onde pude consta
tar, não recebeu nenhuma definição específica, o que pode ser atribuído ao fato de, no 
momento de sua consolidação, haver uma alternativa epistemológica que já não exige o 
tipo de rigor (advindo de uma visão naturalista de ciência) exigido pela concepção 
positivista em voga no início do século XX. Uma das raras definições é a construída por 
Fernando González Rey, como analisaremos a seguir.
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a subjetividade como a constituição do psiquism o no sujeito indi
vidual. A subjetividade integra os processos e estados característi
cos a esse sujeito em cada momento da ação social, momentos 
inseparáveis do sentido subjetivo que terão para ele. Sim ultanea
mente, a subjetividade se expressa no plano social como consti
tuinte da vida social — momento designado como subjetividade 
social (que não se diferencia da individual por sua origem, mas 
por sua constituição) (cf. González Rey, 1995: 107).

Assim , a subjetividade tem base objetiva quando se trata de 
sua relação com o conhecim ento. Entretanto, a constituição 
ontológica do campo subjetivo é qualitativamente diferente de 
outras formas de constituição do real, tanto pelas características 
do processo que a constituem como por sua forma de organização. 
A subjetividade estaria organizada por processos e configurações 
que se interpenetram permanentemente e que estão em constante 
desenvolvimento e vinculados à inserção sim ultânea do sujeito 
em outro sistem a igualmente complexo, que é a sociedade (id., 
ibid.).

Por conseqüência, a constituição da subjetividade individual 
é um processo singular que surge na complexa unidade dialética 
entre sujeito e meio atual, definido pelas ações e mediante as quais 
a história pessoal e a do meio confluem em uma nova unidade 
que, ao mesmo tempo, apresenta uma configuração subjetiva e 
uma configuração objetiva. A constituição subjetiva do real e sua 
construção por parte do sujeito são processos sim ultâneos que se 
inter-relacionam, mas que não são dirigidos pela intencionalidade 
do sujeito, que não é mais do que um momento neste complexo 
processo (cf. González Rey, 1997: 108). E, assim  como o social se 
subjetiva para converter-se em algo relevante para o desenvolvi
mento do indivíduo, o subjetivo permanentemente se objetiva ao 
converter-se em parte da realidade social, com o qual se redefine 
constantemente como processo cultural (id., ibid.: 110).

Mais adiante González Rey dirá que:

A subjetividade só poderá se legitimar como constitutiva do real, 
com uma definição ontológica própria, a partir de uma definição 
histórico-social de sua determinação. Somente a partir de um mar
co histórico que permanentemente se reorganiza no tempo social, 
da qual o sujeito é um constituinte ativo do próprio processo em 
que ele próprio se constitui, poderemos entender a subjetividade
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sem reduzi-la a um epifenômeno do social ou do biológico. A sub
jetividade se constitui no curso de sua própria história, que é social 
por natureza mas irredutível em sua origem uma vez constituída 
em sua própria dimensão histórica.

O social se constitui como subjetivo na própria história do sujei
to individual e em suas diferentes formas de relação e, uma vez 
constituída, se desenvolve continuamente dentro de seu curso his
tórico, o qual integra permanentemente os desafios e experiências 
do sujeito individual, nunca como resposta pontual e imediata ante 
um agente externo. A história do sujeito psicológico é a história de 
sua constituição subjetiva, no curso da qual as experiências tempo
rais se configuram permanentemente no tempo presente e se reali
zam na sua dimensão cultural. (González Rey, 1997: 113s.)

Além de possibilitar um profícuo debate sobre a relação en
tre o “interno” e o “externo” do campo psíquico, essa definição 
fornece-nos um referencial que tira o conceito de subjetividade do 
campo dos autores classificados por Habermas (1989) como da 
esquerda pós-moderna (Foucault, Guattari, Lyotard)6, que acabam 
por transformar o termo em um jargão próprio da corrente e com 
isso, de certa forma, o mistificam a ponto de passar a significar, 
para o autor que o emprega, um certo alinhamento com esta con
cepção. González Rey recupera o termo para o campo da Psicolo
gia Sócio-Histórica. De certa forma, abre no seio do marxismo or
todoxo a p ossib ilid ad e  do debate psicológico  para além  dos 
dogmatismos que dominaram o cenário do marxismo oficial até a 
queda do Muro de Berlim.

Ao m esm o tempo, essa posição abre a possibilidade de se 
discutir o cam po da Psicologia a partir de seu ponto crítico — a 
dicotom ia indivíduo/sociedade e a dicotom ia subjetividade/ob 
jetividade.

6. Há uma tendência, no campo do marxismo, representada por Frederic Jameson, 
Terry Eagleton, entre outros, e que se reúnem a partir da importante revista marxista Now 
Left Review. Representando uma alternativa à visão de Habermas, muito contamimidu 
pela tradição da Escola de Frankfurt, esses autores têm discutido o pós-modernismo com 
uma visão crítica e se opõem ao tipo de análise feita por autores como Deleuze e Gunltmi, 
Lyotard etc. Madalena G. Peixoto (1997) analisa a relação entre pós-modernismo e educa 
ção e fornece uma boa referência desses autores. Nutro uma real simpatia pela tendêncln 
representada por Jameson e Eagleton; entretanto, pela especificidade da discussão roii11 
zada por eles, sou obrigado a deixá-los de lado para não correr o risco, muito alóm do qun 
estou correndo com insistentes digressões, do mo afastar demasiadamente do lema.
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A subjetividade social

O cam po genérico em que se dá a discussão da subjetividade 
social é o da construção social da realidade. É aí que a história 
pessoal e a do meio em que esta se desenvolve estarão confluindo 
|iara um a nova unidade que, ao mesmo tempo, apresenta uma 
configuração subjetiva (relativa ao sujeito) e um a configuração 
objetiva (relativa às bases econômicas e sociais). Entretanto, a s
sim como podem os falar numa configuração objetiva de constitui
ção do sujeito através da mediação do instrumento, como nos d is
se Vigotski há pouco (incluída no processo dialético do desenvol
vimento da configuração subjetiva), podemos tam bém falar numa 
configuração social subjetiva.

Assim , a realidade é a expressão do cam po de valores que a 
inlerpretam (suas bases subjetivas) e ao mesmo tempo o desen
volvimento concreto das forças produtivas (suas bases objetivas).
I líi um a dinâm ica histórica que coloca os planos subjetivo e ob- 
jnlivo em constante interação, sem  que necessariam ente se p o s
sa indicar claramente a fonte de determinação da realidade. Isso 
nos leva a afirmar que a realidade é um fenômeno multideter- 
m i nado, o que inclui um a dinâm ica objetiva (sua base econômi-
i ii concreta) e também um a subjetiva (o campo dos valores). O 
Indivíduo é o sujeito singular dessa dinâm ica e, assim  como re-
i nbe prontos a base material (dada pela sua inserção de classe) e 
(is valores (o plano da socialização), também é agente ativo da 
liansform ação social, independente de ter ou não consciência
110 lato.

A realidade é constantemente elaborada, tanto em suas bases 
mnleriais quanto em suas bases valorativas. A respeito disso dirá 
( ionzález Rey (1994: 150-151) que é indiscutível que os fenôme-
111 iN sociais não se esgotam nas configurações psicológicas indivi
duais e que a subjetividade é permanentemente determinada na 
vida social e que, por sua vez, é determinante de seu próprio de- 
wimvolvimento. E somente assim  podemos conceber um a verda- 
t In Ir« representação social da subjetividade e do indivíduo. Acres-
i nulo, apenas, que essa relação processual tem um a base material, 
mas lal base também tem caráter histórico na m edida em que sua
II iinsformação (através do trabalho) agregará nela própria um quan- 
lii do subjetividade. A partir desse momento, não importa mais o 
iilijtilo como “coisa-em-si” , e sim  como “coisa-para-si” . Tanto o
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fato objetivo quanto o fato subjetivo integrarão um mesmo proces
so histórico e serão inseparáveis. Seja qual for a “leitura” que se 
faça desse processo — via objetividade ou subjetividade —, esta
remos sempre trabalhando com essa dinâmica. A separação “ana
lítica” do processo terá necessariamente caráter metafísico.

É a partir da consciência de si e da consciência do outro que 
o plano singular da subjetividade se imbrica com o plano social 
da subjetividade. Ao mesmo tempo, a partir da atividade concreta 
do sujeito, ele se inclui num campo objetivo da sociedade (sua 
base material, a relação de classes, a força de trabalho etc.) e age 
objetivamente no plano individual de acordo com essa demanda 
social objetiva. É essa m esm a relação objetiva que estará sendo 
interpretada a partir das inúmeras representações permitindo a 
constituição da concepção de realidade.

É exatamente essa relação que nos permitirá dizer que é pos
sível para a Psicologia social enfocar a gênese das representações, 
das construções ideológicas, a partir do estudo da subjetividade 
social que aqui denominamos Dimensões Subjetivas da Realida
de. A Dimensão Subjetiva da Realidade é correlata à Configuração 
Subjetiva do Sujeito e denota como a subjetividade se configura 
socialm ente. Está presente no repertório cultural de um  povo, 
constitui a sua identidade social, é matriz da constituição de suas 
representações sociais. Sua dinâm ica interacional, de base obje
tiva m aterial (os determ inantes sociais e econômicos) e campo 
da configuração subjetiva do sujeito, é o elemento dialético que 
nos perm ite considerar a relação dialética entre a produção sin
gular de determ inado sujeito e a produção de um  conteúdo que 
representa o repertório cultural de um povo e que se constitui 
historicam ente.
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CAPÍTULO 5

CONSCIÊNCIA E ATIVIDADE: 
categorias fundamentais da psicologia sóclo-hlstórica

Wanda M. Junqueira Aguiar

Fazer considerações teóricas em Psicologia Sócio-Histórica 
significa, de alguma forma, apresentar a visão (teórica) que se tem 
do fenômeno psicológico. Nesta abordagem, essa tarefa consiste 
imv apresentar o objeto que se estuda e a visão da gênese desse 
limômeno, apontando suas principais características. Estudar o 
Imiômeno psicológico é, portanto, retomar sua gênese no homem, 
constituindo, nesse estudo, as categorias de análise do fenômeno.

As categorias se apresentam então como aspectos do fenôme
no, constituídos a partir do estudo do processo, do movimento, da 
gftnese deste último. As categorias de análise devem dar conta de 
nxplicitar, descrever e explicar o fenômeno estudado em sua tota
lidade. São construções ideais (no plano das idéias) que represen- 
l(iin a realidade concreta e, como tais, carregam o movimento do 
limômeno estudado, suas contradições e sua historicidade. Expli- 
unido melhor: temos no início de nosso estudo um fato empírico, 
(|Uo está ao alcance de nossos sentidos. No entanto, os fatos 
empíricos não podem ser tomados como o fim de nosso estudo, 
pois nssim ficaríamos no nível das aparências. É preciso ir adiante 
<i conhecer o fenômeno em sua concretude, ou seja, é preciso que
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o pensamento invada o fenômeno e possa desvendar relações e 
determinações que o constituem e que não ficam evidentes no 
imediato, ou seja, no nível do empírico.

Apresentamos, assim, duas categorias de análise, Consciên
cia e Atividade, que nos permitem nomear a relação do homem 
com o mundo, que expressam  e contêm o processo de construção 
do fenômeno psicológico.

Importante esclarecer de início que nos referimos ao psicoló
gico como atividade do homem de registrar a experiência e a rela
ção que mantém com o ambiente sociocultural. O homem se inse
re em um universo sociocultural e através das relações e experiên
cias que aí mantém desenvolverá seu mundo psicológico, ou seja, 
seu mundo de registros. Essa capacidade de registrar pode ser de
nom inada capacidade psíquica. Um primeiro ponto importante 
deve ser demarcado: o mundo psicológico enquanto conjunto de 
registros se constitui a partir das relações que o homem mantém 
com seu mundo sociocultural. O homem está em relação com este 
mundo; atua interferindo no mundo (atividade) e, ao mesmo tem
po, é afetado por esta realidade, constituindo seus registros. O 
mundo psicológico, portanto, se constitui a partir da relação do 
homem com o mundo objetivo, coletivo, social e cultural. Ali es
tão as fontes propulsoras do movimento do homem. Ali estão os 
elementos básicos para que a relação do homem com o mundo 
não seja a relação de um organismo com um meio nem possa ser 
vista como tal. A humanidade necessária para que o homem se 
torne humano está na cultura, nas coisas construídas pelo homem 
que se objetivaram na cultura, nas relações sociais, nos outros, 
nas formas de vida, no meio, que é um meio humano, porque 
construído pela atividade humana, pelo trabalho. O homem, ao 
construir seus registros (psicológicos), o faz na relação com o 
mundo, objetivando sua subjetividade e subjetivando sua objeti 
vidade. O psicológico se constitui, não no homem, mas na relação 
do homem com o mundo sociocultural. Nós, psicólogos, é que o 
estudam os na dimensão pessoal que tem.

O fenômeno psicológico, no entanto, não deve ser visto em 
sua superficialidade, apenas como um registro mecânico do quo 
se vive ou se experiencia. O homem afetado pelo mundo vive essa 
experiência com todo o seu ser e, portanto, com toda sua diversi
dade e riqueza de possibilidades. As dimensões do psicológico
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Kifletirão essa diversidade: serão imagens, palavras, emoções, pen
samentos.

Dessa forma, cabe à Psicologia compreender o indivíduo em 
sua singularidade, internalizando e expressando sua condição his
tórica e social, sua ideologia e relações vividas. Acreditamos, as
sim, ser possível o resgate de sua singularidade, de seu processo 
particular e social de construção da consciência e, por que não?, 
de sua subjetividade. N essa direção, destacam os as contribuições 
de Vigotski (1998), ao afirmar que, além de possibilitar a descri
ção e a explicação das funções psicológicas superiores: pensam en
to, linguagem, consciência, vontade, a Psicologia deveria também 
KUiar-se pelo princípio da gênese social da consciência. O autor 
afirma que o sujeito é resultado das formas de relação e só dessa 
iorma pode ser compreendido.

Vigotski, em 1924, fez uma conferência intitulada “A cons
ciência como problema da Psicologia do Comportamento”. Na épo
ca, ele com eçava a desenvolver o princípio da gênese social da 
consciência individual e já apontava a palavra como origem da 
conduta social e da consciência.

Com o desenvolvimento não só do pensamento de Vigotski, 
como o de Leontiev e Luria, verifica-se um avanço na discussão 
da categoria consciência. Vigotski, ao abordar tal questão, critica 
os reducionistas, tanto os objetivistas como os subjetivistas. O 
sujeito não se constitui a partir de fenômenos internos nem se 
loduz a mero reflexo passivo do meio. Como afirma Leontiev, “o 
mflexo da realidade objetiva pela consciência não se produz pas
sivamente, mas de maneira ativa, criativa, sobre a base e no decor- 
mr da transformação prática da realidade” (1978, p .121).

A afirmação da consciência como reflexo não se torna con
traditória, desde que se compreenda o reflexo como algo que se dá 
desde o sujeito, considerando sua possibilidade subjetiva de pro
dução e transformação, a partir da relação com a realidade social.

Como afirma Vigotski:

A característica essencial da consciência reside na complexida
de da reflexão, no fato de que nem sempre resulta exato refletir, ou 
seja, pode haver alterações da realidade que ultrapassam os limites 
do visível e da experiência imediata, exigindo a busca de significa
dos que não são observados diretamente. (1991a: 17)
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Se, por um lado, é fundamental frisar o caráter social e histó
rico da consciência, sua origem a partir da relação do homem com 
a realidade, ligado ao trabalho e à linguagem, por outro, Vigotski 
alerta para a questão da com plexidade da reflexão, de forma a ne
gar o caráter de cópia fiel da realidade, ou a idéia de que a cons
ciência seria determinada mecânica e linearmente pela realidade.

Ao contrário, a consciência deve ser vista como um sistem a 
integrado, num a processualidade permanente, determ inada pe
las condições sociais e históricas, que num processo de conver
são se transform am  em produções sim bólicas, em construções 
singulares.

Convém frisar também que a realidade objetiva não depende 
de um homem em particular; ela preexiste e, nessa condição, p as
sará a fazer parte da subjetividade de um homem em particular. 
Nesse momento, ao mesmo tempo em que é realidade objetiva, 
independente desse sujeito em particular, ela se nega enquanto 
tal, porque passa a ser realidade subjetiva. Na passagem , ela se 
transforma, como afirma Leontiev: “representa o objetivo no sub
jetivo, uma forma particular de existir do mundo exterior no inte
rior” . (1978: 98). Nega-se, assim, a dicotomia objetividade-subjeti- 
vidade, que passam  a ser vistas numa relação de mediação, na 
qual um é através do outro, sem no entanto, se diluírem nem per
derem sua identidade.

Outra questão fundamental a ser destacada é o fato de que as 
funções psicológicas, como toda produção cultural e social, são 
produto da atividade humana. O homem transforma a natureza 
com sua atividade por meio dos instrumentos, e assim  transfor
ma-se a si próprio. Dessa maneira, ele se forma em uma relação 
dialética com a realidade social, sem que, no entanto, sua consti
tuição no plano individual se dê como mera transposição plano 
social/plano individual, m as como resultado de um processo de 
configuração, em que indivíduo e sociedade não mantêm uma re
lação isom órfica entre si. Logo, o plano individual não constitui 
uma mera transposição do social; o movimento de apropriação 
envolve a atividade do sujeito, contém a possibilidade do novo, 
da criação.

E através da atividade externa, portanto, que se criam as pos
sibilidades de construção da atividade interna. Assim , é impor
tante frisar que a atividade de cada indivíduo é determinada pela



FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA 99

forma como a sociedade se organiza para o trabalho, entendido 
aqui como a transformação da natureza para a produção da exis
tência humana, algo que só é possível em sociedade. N esse pro
cesso, o homem estabelece relações com a natureza e com  outros 
homens, determinando-se mutuamente.

O homem, ao nascer, é candidato à humanidade e a adquire no 
processo de apropriação do mundo. Nesse processo, converte o mun
do externo em um mundo interno e desenvolve, de forma singular, 
sua individualidade. (Bock e Gonçalves, 1996)

Vigotski (1993) esclarece bem esse processo de constituição 
da consciência quando afirma que cada função no desenvolvi
mento cultural da criança aparece duas vezes, ou em dois pla
nos. Primeiro aparece no plano social e depois, no plano psico
lógico. Assim , o autor elim ina qualquer possibilidade de dicoto- 
m ização interno/externo, uma vez que tudo o que é interno “ [...] 
tenha sido para os outros aquilo que agora é para s i” (Vigotski, 
1993, p. 24).

Para melhor compreender a natureza sócio-histórico-cultu- 
ral das funções psicológicas, é preciso explicar algum as críticas e 
considerações feitas pelo autor.

Uma primeira crítica dirige-se às teorias segundo as quais o 
desenvolvimento do homem é natural e suas funções superiores 
resultam unicamente da maturação.

Segundo Wertsch (1988), Vigotski entendia que o desenvol
vimento “natural” produzia funções com formas primárias, enquan
to o desenvolvimento “social” (cultural) transformava os proces
sos elementares em superiores. As funções psicológicas superio
res são, portanto, produto do meio sociocultural em que vivem 
imersos os homens. Vigotski afirma que a natureza psicológica 
dos homens representa o agregado de relações sociais internaliza
das que se tornaram, para o indivíduo, funções e formas de sua 
estrutura. Assim , o autor enfatiza bastante a origem social da lin
guagem e do pensamento.

Outro ponto ressaltado por Vigotski é que as funções psicoló
gicas superiores são produto da atividade cerebral. Segundo o au- 
lor, a Psicologia dialética parte da unidade dos processos psíqui
cos e fisiológicos.
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A psique não deve ser considerada como uma série de processos 
especiais que ocorrem em algum lugar acima e à parte dos proces
sos cerebrais, senão como expressão subjetiva deles mesmos [os pro
cessos], como uma característica especial das funções superiores 
do cérebro. (Vigotski, 1991b, p. 100)

Para a Psicologia Sócio-Histórica, portanto, o homem é um ser 
ativo, social e histórico. Essa é a sua condição humana, e assim 
constituirá suas formas de pensar, sentir e agir: sua consciência.

Para aprofundar nossa reflexão sobre o processo de consti
tuição da consciência, devemos focalizar a questão da linguagem, 
que, sendo produzida social e historicamente, é o instrumento 
fundamental nesse processo de constituição do sujeito. Os signos, 
entendidos como instrumentos convencionais de natureza social, 
são os meios de contato do indivíduo com o mundo exterior e 
também consigo mesmo e com a própria consciência.

Para Vigotski (1998, p. 132), “as palavras desempenham um 
papel central não só no desenvolvimento do pensamento, mas tam
bém na evolução histórica da consciência como um todo. Uma 
palavra é um microcosmo da consciência hum ana” . Assim, os sig
nos constituem a forma privilegiada de apreensão da consciência.

Nesse ponto nos afastam os de Leontiev, por considerar que, 
apesar de ter sido seguidor de Vigotski, não desenvolveu algumas 
questões fundamentais apontadas por ele, como a questão do pen
samento e da linguagem como a unidade da vida psíquica, a ques
tão da com unicação e mesmo a questão (também pouco desenvol
vida por Vigotski) da unidade afetividade-cognição.

Segundo Kozulin (1994), Leontiev insiste no papel dominan
te da ação prática, ou seja, na ação instrumental, não consideran
do a mediação semiótica. Leontiev acaba explicando a atividade 
hum ana pela própria atividade. Por outro lado, Vigotski dá priori
dade à esfera sim bólica e comunicativa da atividade humana, sem 
esquecer, é claro, que a linguagem e outros mediadores semióticos 
de forma alguma podem ser vistos como independentes da reali
dade material e da prática humana.

Para Vigotski, a atividade hum ana não é internalizada em si, 
m as é um a ativ idade sign ificada, com o um  processo  social, 
m ediatizada semioticamente. A consciência, dessa forma, se cons
titui a partir dos próprios signos, ou seja, de instrumentos construí



FUNDAM ENTOS TEÓRICOS DA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA 101

dos pela cultura e pelos outros que, quando internalizados, se tor
nam instrumentos internos e subjetivos da relação do indivíduo 
consigo mesmo. O signo seria tudo aquilo que possui um  signifi
cado e se remete a algo situado fora de si mesmo; é o elem ento que 
integra as funções psíquicas superiores.

Da m esm a forma Bakhtin (1981) destaca a im portância dos 
signos. Para ele, a palavra, além de constituir a chave para a com
preensão da consciência e da subjetividade, é também espaço  pri
vilegiado de criação ideológica.

Diferentemente do sinal, inerte, o signo é vivo, móvel, pluri- 
valente, jam ais monovalente ou neutro. A palavra, portanto, é a 
arena onde se confrontam valores sociais contraditórios, confli
tos, relações de dominação etc. Dessa forma, como afirm a o au
tor1, “todo signo é ideológico; a ideologia é um reflexo das estrutu
ras sociais; assim , toda modificação da ideologia encadeia uma 
m odificação na língua” (1981, p. 15). A palavra (signo ideológico) 
aponta sempre as menores variações das relações sociais, não só 
as referentes aos sistem as ideológicos constituídos, mas também 
as que dizem respeito à “ideologia do cotidiano”, aquela que se 
exprime na vida corrente, em que se formam e se renovam  as 
ideologias constituídas.

Os sistem as semióticos, portanto, não só exprimem a ideolo
gia como são determinados por ela; em outras palavras, os signos 
não só refletem a realidade, como constituem um fragmento mate
rial desta.

Para Vigotski, o signo não deve ser compreendido sim ples
mente como uma ferramenta que transforma o mundo externo. 
Diferentemente dos instrumentos, orientados para regular os ob
jetos externos que na realidade constituem  condutores da in
fluência hum ana sobre o objeto da atividade, os signos são orien
tados para regular as ações sobre o psiquism o das pessoas. No 
caso, “o signo (instrumento psicológico) não muda nada o objeto 
de uma operação psicológica, mas influencia psicologicamente a 
conduta do outro ou a própria; é um meio de atividade interna, 
dirigida ao domínio dos próprios humanos” (Wertsch, 1988, p. 94).

1. Para Bakhtin ideologia é o espaço de contradição e não apenas de ocultamento, 
como em Marx. Ideologia é uma forma de representação do real. Tudo que é ideológico é 
signo.
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Como aponta Pino, “a natureza reversível dos signos torna-os par
ticularmente aptos para a regulação da atividade do próprio sujei
to, fazendo deles os mediadores na formação da consciência, ex
periência das experiências” (1991, p. 36).

Entretanto, como destaca Riviére, os signos, antes de ser meios 
de atividade interna, são m ediações externas, surgem da relação 
com o outro. “Como mediações externas (antes de se interiorizar), 
os signos são desenvolvimentos ontogenéticos da própria conduta 
instrum ental” (1988, p. 43).

Para esclarecer o processo dialético de construção dos sig
nos, da consciência e do próprio sujeito, é importante refletir so
bre o processo de internalização, definido por Wertsch como um 
processo em que certos aspectos da estrutura da atividade que se 
realizaram no plano externo passam  a acontecer num plano inter
no. Segundo o autor, a internalização não é a transferência do ex
terno para o plano do interno, mas os processos mediante os quais 
esse plano é formado. A consciência, como um processo, abriga o 
psicológico, o social transformado em psicológico. Esse processo, 
sempre em construção, redunda em formas de pensar, sentir e agir.

Segundo Riviére (1988), Vigotski avança ao superar uma vi
são de consciência como um sistem a de transm issão de reflexos, 
ao definir a natureza dessa transm issão como instrumental, m edi
adora, significativa e interativa. E ssa concepção de reflexo im pli
ca uma idéia ativa de reflexo do real, que se realiza através do 
trabalho da consciência. Assim , o homem se forma, constituindo 
sua consciência, e, através da mediação dos signos, incorpora-se à 
com unidade, internalizando o social (externo). Quando nos refe
rimos a externo, estamos efetivamente nos referindo a social, no 
sentido apontado por Vigotski, a saber, de que toda função psico
lógica superior foi externa, porque foi social em algum momento, 
antes de se transformar em função psicológica interna.

O homem, ao internalizar alguns aspectos da estrutura da ati
vidade, internaliza não apenas uma atividade, mas uma atividade 
com  sign ificado , com o um  processo  social que, com o tal, é 
m ediatizado semioticamente ao ser internalizado.

O desenvolvimento das funções psíquicas superiores proces
sa-se pela internalização dos sistem as de signos produzidos so
cialmente, o que nos leva a concluir que as mudanças individuais 
têm origem na sociedade, na cultura, m ediadas pela linguagem.



FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA 103

A consciência, como afirma Bakhtin (1991), não pode se r  reduzi
da a processos internos, só pode ser compreendida a partir do meio 
ideológico e social.

Com o objetivo de aprofundar a questão da internalização 
(mesmo considerando que se trata de uma questão com  muitas 
lacunas) como um processo ativo, Vigotski, já em 1929 (manuscri
tos), afirmava que a natureza psicológica é o conjunto das rela
ções sociais transferidas para o plano interno e que, nesse proces
so, se tornam funções da personalidade e formas de sua estrutura.

Nos escritos de Vigotski evidencia-se que a singularidade do 
homem está no fato de que os dois tipos de história (evolução + 
história) estão unidos (síntese) nele.

A constituição do sujeito é vista, pois, como resultado de um 
processo de “conversão” do social no individual, sem  que indiví
duo e sociedade mantenham entre si uma relação isomórfica.

C on trib u in do  p ara  a com p reen são  d e sse  p ro c e sso  de 
internalização, Pino (1995) discute o conceito de conversão, de 
que fala Vigotski. Segundo o autor, conversão se refere a um pro
cesso semiótico: descobrir/assumir uma significação nova das coi
sas. Conversão consistiria, portanto, em transformar materialidades 
concretas em produções sim bólicas, como é próprio de toda ativi
dade humana.

Assim , progressivamente, através da mediação das relações 
sociais, o homem vai se constituindo. Através de um processo con
tínuo, matéria será convertida em produções semióticas e proces
sos de dimensão social serão convertidos em processos de dimen
são individual. A noção de conversão pressupõe, portanto, a no
ção de superação  e de m ediação, pois o que ocorre não é a 
internalização de algo de fora para dentro, mas a conversão de 
algum elemento da realidade social em algo que, mesmo perm a
necendo “quase social”, se transforma num elemento constitutivo 
do sujeito.

Para compreender a gênese da consciência, é necessário, por
tanto, analisar os processos de internalização da linguagem. A partir 
daí, tendo como certo que a busca da gênese da consciência se dá 
pela compreensão da atividade significativa, atividade de trans
formação m ediada e instrumental do meio, chega-se ao significa
do da palavra como uma unidade de análise (que contém as pro
priedades do todo), unidade esta que apresenta como elementos
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constitutivos e inseparáveis o pensamento e a linguagem. Para 
Vigotski, “O significado de uma palavra representa um amálgama 
tão estreito do pensamento e da linguagem, que fica difícil dizer 
que se trata de um fenômeno da fala ou de um fenômeno do pen
sam ento” (1998, p. 104).

Para Freitas, “o significado é fenômeno do pensamento ape
nas quando o pensamento ganha corpo por meio da fala, e só é 
fenômeno da fala na m edida em que a palavra está ligada ao pen
samento, sendo ilum inada por ele” (1994, p. 94).

A linguagem é, portanto, o instrumento fundamental nesse 
processo de mediação das relações sociais, no qual o homem se 
individualiza, se humaniza, apreende e materializa o mundo das 
significações que é construído no processo social e histórico.

Nessa busca de compreensão da consciência como uma cons
trução social, não é possível separar pensamento e palavra, uma 
vez que, como diz Vigotski, o pensamento não é simplesmente 
expresso em palavras, mas é por meio delas que ele passa  a existir.

O pensam ento, como afirma Bakhtin (1991), da m esm a for
ma que os signos, é ideológico, contém o social, pertence ao s is 
tema ideológico e social, m as também pertence a um outro siste
ma único, particular, com leis particulares, que é o sistem a p sí
quico, da m esm a maneira que a realidade do psiquism o é a do 
signo. Assim , ainda lembrando Bakhtin, não podem os esquecer 
que todo fenômeno ideológico, ao longo do processo de sua cria
ção, p assa  pelo psiquism o, ou seja, “ [...] todo signo ideológico 
exterior, qualquer que seja sua natureza, banha-se nos signos 
interiores, na consciência. Ele nasce deste oceano de signos inte
riores e aí continua a viver, pois a vida do signo exterior é cons
tituída por um processo sempre renovado de com preensão, de 
emoção, de assim ilação, isto é, por uma integração reiterada no 
contexto interior” (1991, p. 57).

No esforço de compreender a consciência, via processos de 
internalização, não podem os esquecer que essa atividade não é 
sim plesm ente cognitiva e intelectual, mas tem uma dim ensão 
emocional. A consciência constitui a forma como o indivíduo co
nhece o mundo, mas “ [...] num trabalho de interpretação da vida, 
de nós mesmos, da relação com o mundo, através do pensar, do 
sentir, sonhar” (Sawaia, 1987, p. 296). A emoção deve, portanto, 
ser vista como um elemento constitutivo da consciência. Ao lado
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da linguagem e do pensamento, a emoção é um a dim ensão funda
mental da consciência.

Vigotski, contudo, faz uma distinção entre sentido e signifi
cado e, ao discutir esses dois conceitos, evidencia a dialética da 
constituição da consciência, a integração entre afetivo e cognitivo, 
o caráter social, histórico e único do sujeito.

Para ele, significado é uma construção social, de origem con
vencional, relativamente estável. O homem, ao nascer, encontra 
um sistem a de significações pronto, elaborado historicamente. Por 
outro lado, o sentido é a soma dos eventos psicológicos que a pala
vra evoca na consciência. O sentido se constitui, portanto, a partir 
do confronto entre as significações sociais vigentes e a  vivência 
pessoal. Dessa forma, o sentido nos parece mais com plexo e mais 
amplo que o significado, uma vez que este último constitui ape
nas um a das zonas do sentido, a m ais estável e precisa. Para 
Vigotski, “o significado dicionarizado de uma palavra nada mais é 
do que um a pedra no edifício do sentido, não p assa  de uma 
potencialidade que se realiza de formas diversas na fala” (1998, p. 
181). Assim , quando nos referimos às expressões do sujeito, ao 
novo que ele é capaz de colocar no social, estam os nos referindo 
aos sentidos que produz, aos sentidos subjetivos por ele construídos 
a partir da relação dialética com o social e a história. O processo 
de produção de sentidos, é importante frisar, pode conter elemen
tos contraditórios, gerando assim  sentidos subjetivos contraditó
rios, que incluem emoções e afetos como prazer e desprazer, gos
tar e não gostar, por exemplo.

Embora Vigotski não tenha desenvolvido estudos sistem áti
cos sobre as emoções, elas aparecem, tanto como sua primeira in
quietação em Psicologia da Arte, como em outros momentos nos 
quais discute os processos motivacionais e o próprio pensamento. 
Para o autor, pensamento e emoção não podem ser com preendi
dos de forma dicotomizada. O processo cognitivo não existe des
colado da emoção.

Ao discutir a não dicotomia entre pensamento e emoção, Lane 
& Camargo destacam a seguinte citação de Vigotski, a nosso ver 
bastante esclarecedora:

O pensamento propriamente dito é gerado pela motivação, isto 6, 
por nossos desejos e necessidades, nossos interesses e emoções. Por
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trás de cada pensamento há uma tendência afetivo-volitiva, que traz 
em si a resposta ao último “por que” de nossa análise do pensamen
to. Uma compreensão plena e verdadeira do pensamento de outrem 
só é possível quando entendemos sua base afetivo-volitiva. (Lane & 
Camargo, 1995, p. 118)

Dessa forma, o atuar, pensar, sentir, perceber constituem um 
processo unificado, e só se diferenciam funcionalmente para, num 
outro processo paralelo, novamente se integrarem.

Lane, ao discutir o que denomina mediação emocional, apon
ta que, para Vigotski, as emoções têm uma natureza social e um 
caráter comunicativo, afirmando que as emoções, “ [...] se consti
tuem numa linguagem, cujas mensagens podem tanto desencadear 
o desenvolvimento da consciência como fragmentá-la” (1995b, p. 57).

Assim , o pensamento será concebido como pensamento emo
cionado, a linguagem será sempre emocionada, ou seja, terá como 
elemento constitutivo a dimensão emocional, expressando uma 
avaliação do sujeito, ou seja, o sentido subjetivo que determinado 
fato ou evento tiveram para ele.

É mister, pois, compreender os sentidos, sem nos limitar à 
aparência , de m odo a encontrar exp licações que revelem  e 
explicitem as formas de pensar, sentir e agir. Mediante a apreen
são dos sentidos e a busca de determinações, poderemos investi
gar a constituição social-histórica, única e irrepetível do sujeito.

O interno, como afirma González Rey (1997), participa da 
construção do signo e, portanto, da produção do sentido. O ho
mem, segundo o autor, quando internaliza, transforma o social 
em subjetivo, colocando o novo no social; de outra forma, não 
seria um a relação dialética. A história está no plano da cultura 
(filogenético), no plano externo, mas também está no individual 
(ontogenético), e, no plano interno, o indivíduo produz o novo, 
que com pleta a relação dialética.

González Rey chama a atenção para o fato de que o externo 
só passa  a ter sentido quando entra em contato com o interno; o 
externo, por sua própria condição, não define o interno. A histó
ria do próprio interno, subjetivo, é que vai atribuir sentido ao ex
terno.

No processo constante de internalização, o social aparece con
figurado em termos subjetivos, a realidade aparece de outra m a
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neira, constituída subjetivamente na forma de configuração. Eis o 
que diz González Rey:

As configurações se constituem no plano psicológico, mas simul
taneamente são expressões das diferentes atividades e relações so
ciais desenvolvidas pelo sujeito. [...] as configurações não se consti
tuem como uma expressão de uma lógica do interno ou do externo, 
mas como expressão de uma lógica em que o externo e o interno se 
integram, dando lugar a um novo processo, no qual o interno per
manentemente se externaliza e vice-versa. (González Rey, 1997, 
p. 119)

Logo, o social não pode definir-se como externo ao subjetivo, 
mas como um dos seus determinantes essenciais.

O social, portanto, representa de forma permanente uma combi
nação dialética do externo e do interno; é externo, pois, como for
ma da realidade, não se esgota naqueles aspectos que têm uma sig
nificação para o sujeito individual, e é interno, porque sua signifi
cação sempre vai depender de um processo de constituição de sen
tido, no qual interno e externo perdem sua condição de antinomia e 
se integram em uma completa relação dialética dentro de sua defi
nição subjetiva. (González Rey, 1997, p. 119)

Finalizando, resta ainda apresentar algumas reflexões a res
peito de como se dão os movimentos de transformação dos senti
dos subjetivos e conseqüentemente da subjetividade. Embora tal 
questão, por sua importância, mereça estudos e maior aprofunda
mento, apresentam os aqui algumas reflexões preliminares.

Como já afirmamos, a subjetividade é histórica, constrói-se 
ao longo da vida do sujeito, e por isso não pode refletir o imediato. 
O sujeito tem sua própria história e é a partir dela que reflete a 
realidade. Assim , para que ocorram mudanças, determinadas h is
toricamente, mas como processo subjetivo, não basta o processo 
de assim ilação através da linguagem e do pensamento (entendi
dos com o sendo sem pre m ediados pelos sentim entos). Seria  
sim plista afirmar que a apropriação das determinações por parte 
do sujeito, a sua apreensão racional, é suficiente para a ocorrência 
do processo de re-significação, ou de transformação dos sentidos. 
A dialética objetividade/subjetividade deve ser considerada como 
lacililadora ou não desse processo. As relações vividas vão sendo
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integradas de maneira contraditória; assim, o diferente, o novo, 
move o constituído, m as este não representa uma resposta im edi
ata. E um processo que integra o externo na desintegração do cons
tituído.

Desta forma, como aponta Neves (1997), temos situações em 
que o indivíduo, mesmo caminhando no processo de apropriação 
de sua realidade (subjetiva/objetiva) e com isso alterando aspec
tos de sua configuração subjetiva, não consegue imprimir uma nova 
forma de agir, talvez m ais coerente com as novas formas de confi
guração que começam a se esboçar. Poderíamos dizer que esse 
indivíduo vive um a situação de cisão entre o pensar, sentir e agir, 
cisão esta constituída a partir de uma nova configuração, marcada 
pela tensão entre a possibilidade do novo e a permanência. Tal 
situação pode (dependendo das condições objetivas/subjetivas) 
caminhar ou para sua superação, com o surgimento do novo, com 
o aumento da potência de ação do sujeito, ou para o equilíbrio do 
conhecido, para o não desvelar das determinações, gerando a pa
ralisia, a falta de potência, que seria o caminho inverso da supera
ção, da transformação.

Nesse processo de objetivação/subjetivação, que é único, so
cial e histórico, a realidade social encontra m últiplas formas de 
ser configurada.Tal configuração pode ocorrer sem  desconstituir 
velhas concepções e emoções calcadas em preconceitos, visões 
ideologizadas, fragmentadas etc., de modo a não se apreender o 
novo com toda a novidade que pode conter, a negá-lo, resgatando 
assim  vozes que dizem: não faça, não se arrisque, e a promover 
assim  a repetição, a não-transformação.

A situação de cisão entre o pensar, sentir e agir vivida pelo 
indivíduo (e certamente constituída historicamente) pode ajudar- 
nos a compreender esse movimento de não-transformação.

As formas de pensar, sentir e agir expressam  uma integração, 
muitas vezes contraditória, de experiências, conhecimentos, sem 
dúvida emocionados, de uma história social e pessoal (mediada 
pela ideologia, classe social, instituições etc.). A consciência deve 
ser vista, assim , como integrada e multideterminada, m arcada por 
uma processualidade constante, na qual é possível a reconstrução 
interna do mundo objetivo. A consciência, como tem sido eviden
ciado, é tencionada por produtos históricos e pela subjetividade 
dos sujeitos, é social e ideológica, intersubjetiva e particular.
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CAPÍTULO 6

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA 
PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA

Maria da Graça Marchina Gonçalves

Introdução

A análise dos fundamentos metodológicos da Psicologia Só- 
cio-Histórica aqui apresentada parte do pressuposto de que um 
método envolve uma concepção de mundo, uma concepção de ho
mem e uma concepção de conhecimento. Para além de uma visão 
instrumental de método, entende-se que a abordagem do real para 
conhecê-lo revela uma determinada compreensão do que é a reali
dade e o homem na sua relação com ela. Por isso, a questão 
m etodológica é indissociável de uma abordagem ontológica e 
epistemológica. Assim, embora o eixo da análise seja a relação sujei- 
to-objeto, não se pode deixar de apontar questões relativas à com
preensão do SER, bem como aspectos relativos à concepção de sujeito.

Nessa perspectiva, a concepção de método inclui a noção de 
h isto ric id ad e, ou se ja , entende-se que os p ressu postos que 
em basam um método são produzidos historicamente, expressan
do questões concretas presentes na vida material dos homens.

Essa noção am pliada permitirá compreender a constituição 
do método e alguns dos caminhos que a discussão metodológica
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percorreu no século XX. Por sua vez, ao compreender a constitui
ção histórica do método será possível conhecer os fundamentos e 
as características metodológicas que permitem superar a dicotomia 
entre subjetividade e objetividade e que, por isso, integram os fun
damentos da Psicologia Sócio-Histórica.

A questão metodológica na modernidade

O período histórico que compreende a passagem  do feudalis
mo para o capitalism o e, posteriormente, a consolidação do capi
talismo enquanto modo de produção dominante, repleto de trans
formações econômicas, sociais e políticas, é acompanhado pela 
criação e desenvolvimento da modernidade, no bojo da qual surge 
uma nova concepção de homem e a ciência moderna, uma ciência 
que se impõe enquanto um novo tipo de conhecimento, diferente 
e independente da teologia e da filosofia.

O desenvolvimento das novas forças produtivas requer um 
novo homem, um sujeito que transformará a natureza em um grau 
nunca visto anteriormente na história e que o fará dentro de novas 
relações sociais. Assim , nesse momento em que o desenvolvimen
to de novas forças produtivas suscita novas demandas, a ciência 
que surge responde à necessidade de um conhecimento que per
mita lidar com a realidade de forma a garantir as transformações 
requeridas e no ritmo imposto pelas novas relações sociais.

Afirma-se, então, o homem como sujeito, capaz de conhecer 
e dominar a natureza. Um homem que tem a razão como recurso 
fundamental. Através da razão independente da fé, o homem pode 
produzir um conhecimento sobre a realidade e transformá-la. E, 
para isso, desenvolvem-se novos métodos de conhecimento, basi
camente o empirismo e o racionalismo, nos quais está presente a 
idéia de uma razão soberana que permite ao homem alcançar a 
liberdade.

Porém, ao mesmo tempo em que se afirma o sujeito, afirma- 
se o objeto. A natureza, exterior ao homem e sujeita às suas próprias 
leis, é o objeto de conhecimento. E o conhecimento a ser produzi
do por esse sujeito deve referir-se ao objeto, deve ser objetivo.

Nesse momento, toma forma a questão epistemológica da re
lação sujeito-objeto. E ela surge contraditoriamente, como expres
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são de um a contradição historicamente colocada. O sujeito afir
mado pelo capitalism o como indivíduo livre é o mesmo sujeito 
que deve se submeter aos ditames do m ercado e a suas leis, reve
lando desde o início todas as possibilidades e limites do novo modo 
de produção. O mercado e suas leis im põem  o desenvolvimento 
das forças produtivas, mas não garantem a realização da liberdade 
apregoada pelo capitalism o e por sua ideologia liberal. Essa é a 
contradição histórica, posteriormente desvendada por Marx em 
seu mecanismo básico, a mais-valia. E é essa  contradição que terá 
como uma de suas expressões a questão epistem ológica da relação 
sujeito-objeto. Contraditoriamente, ao m esm o tempo em que se 
afirma o sujeito, afirma-se o objeto, apresentando-se o primeiro 
como que subm etido ao segundo, já que o que se quer garantir é a 
objetividade do conhecimento.

Na busca da objetividade, então, em pirismo e racionalismo 
se desenvolvem e orientam metodologicamente o grande desen
volvimento das ciências naturais. Entretanto, o desenvolvimento 
de ambas as correntes evidencia a dicotomia sujeito-objeto. Tanto 
sujeito como objeto são importantes, m as são exteriores um ao 
outro, têm independência um em relação ao outro. Daí advém a 
dicotomia, uma dicotomia que se manifesta na contraposição en
tre razão e realidade.

De um lado, a razão, com conteúdo para os racionalistas, como 
instrumento para os empiristas, mas, de qualquer forma, o grande 
recurso do homem, o que lhe possibilita alcançar o conhecimento 
objetivo. De outro, a realidade, com suas leis próprias, que podem 
ser conhecidas. O empirismo privilegia a realidade: é a partir dela 
que se obtém o conhecimento objetivo. Ou seja, é objetivo o co
nhecimento que m ais se aproxima da descrição exata do objeto, o 
que é possível pela natureza das propriedades do próprio objeto, 
que podem  ser ap ree n d id as p elo s órgãos dos se n tid o s . O 
racionalismo privilegia a razão; a própria objetividade é obtida a 
partir da razão e de seu conteúdo, mas em relação a um objeto 
exterior à razão, a uma realidade independente dela. Nesse aspec
to, é interessante a discussão de Descartes (1596-1650) sobre a ex is
tência do Bom Deus — em lugar do Gênio Maligno — como fun
damento da evidência objetiva.

Kant (1724-1804) foi o primeiro a tentar superar essa dicotomia 
e reunir empirismo e racionalismo, mediante a discussão das di
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ferentes esferas de produção da razão, a razão pura e a razão prá
tica. A razão pura organiza o conhecimento a partir de suas cate
gorias a priori. Sensibilidade e entendimento, a partir de catego
rias a priori, organizam os dados da sensação no espaço e no tem
po e nas relações que lhes dão sentido. Entretanto, embora tenha 
um  conteúdo a priori, a razão pura só trabalha com  dados 
em píricos, que são como que o material da razão. Isso faz com que 
a razão tenha limites. Exatamente porque só trabalha a partir de 
um material empírico, a razão tem limites que fazem com que se 
conheça apenas a aparência, o fenômeno.

D essa forma, ao discutir a questão metodológica e aceitar o 
em pirismo a partir de uma perspectiva racionalista, Kant ratifica 
a noção de ciência da modernidade: é possível ao sujeito racional 
conhecer o objeto externo a ele e chegar a leis gerais sobre o obje
to, desde que se aceite que as leis originam-se dos elementos a 
priori da razão e que nem tudo é objeto de conhecimento, já que 
nem tudo pode passar pela sensação e fornecer o material empírico 
para a razão apriorística. Assim, embora considere razão e reali
dade de maneira unificada no processo de conhecimento, Kant 
ainda mantém a dicotomia sujeito-objeto. É o que se pode perce
ber já no fato de considerar o objeto como exterior e, de certa for
ma, inacessível ao sujeito, em função dos limites da razão pura. E, 
ainda m ais claramente, no fato de ele afirmar o sujeito livre como 
independente do objeto, o que ocorre na discussão da relação en
tre o conhecimento e a liberdade.

A questão da relação entre o conhecimento e a liberdade, que 
já estava posta desde o início da modernidade, fora m ais clara
mente abordada pelo iluminismo francês, que preparou e acom 
panhou ideologicam ente a revolução burguesa na França. Os 
ilum inistas franceses, ao proclamar a Razão e o conhecimento que 
ela possibilitava, em todos os campos, em todas as esferas, como 
caminho para a liberdade, anunciaram a necessidade de um co
nhecimento científico do homem e da sociedade. Aí surgem os 
embriões das ciências sociais. O mesmo tipo de método que leva
ra ao grande avanço no conhecimento da natureza deveria ser es
tendido à sociedade. A sociedade também deveria ser conhecida e 
explicada cientificamente. Seria possível explicar a falta de liber
dade, as injustiças, a desigualdade e atribuí-las a causas históri
cas, a leis. Assim, elas poderiam ser alteradas. Há aqui uma tenta
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tiva de superar a dicotomia sujeito-objeto por outra via que não a 
especificamente metodológica, mas pela consideração da finali
dade da ciência. A sociedade tornada objeto de conhecimento po
deria se submeter ao sujeito da Razão soberana. E ssa radicalização 
na conceituação do objeto de conhecimento e na consideração da 
razão como fator de liberdade do homem estava a um passo da 
superação da dicotomia, mas as questões m etodológicas ainda não 
resolvidas seguraram esse avanço.

Por sua vez, Kant avançara na d iscussão metodológica, sem 
romper com a noção de ciência da m odernidade que se desenvol
via m ais claramente no âmbito das ciências naturais. Ao contrá
rio, a questão que ele trazia era de ratificação dessa noção de ciên
cia, uma vez que, historicamente, não era possível questionar essa 
noção e buscar alternativas. Mas Kant traz também a revisão da 
relação entre conhecimento e liberdade e, nesse ponto, sua posi
ção afasta-se do iluminismo francês.

Embora também se preocupe com a relação liberdade-conhe- 
cimento, Kant entende que os limites da razão no conhecimento 
faziam com que a ciência não levasse à liberdade. Afinal, o conhe
cimento da ciência era o conhecimento do fenômeno, da aparên
cia. Nesse sentido, a ciência era importante porque permitia ao 
homem lidar com a realidade de maneira m ais imediata; permitia- 
lhe conhecer as leis necessárias, presentes no fenômeno, e lidar 
com isso. Mas, para ser livre, o homem deveria estar acima da 
necessidade e, dessa forma, não seria o conhecimento científico 
que o levaria à liberdade. A liberdade estaria na essência, no sen
tido de que não se encontraria naquilo que é circunstancial, con
tingente. O conhecimento, mesmo chegando a leis gerais, tem como 
matéria o contingente, por isso estabelece o que é necessidade. A 
liberdade não deveria ser reduzida a essa dimensão, à dimensão 
de objeto. A liberdade deveria permanecer no âmbito da metafísica, 
mas uma metafísica colocada sobre outras bases, fundamentada 
em um sujeito livre que decide sobre sua própria ação. E isso é 
possível porque esse sujeito é racional. Mas a razão aqui é a razão 
prática, aquela que não depende do circunstancial, do contingen
te, porque é puro pensamento. É essa razão que pode chegar à 
essência, uma essência que não pode ser conhecida, m as pode ser 
objeto de especulações a partir de postulados fundamentais que 
podem orientar a ação do homem — Deus existe; a alma é imortal; 
o universo é eterno.
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A partir da diferenciação da razão em razão pura e razão prá
tica, Kant afirma o sujeito racional, estabelece uma relativa unifi
cação metodológica entre razão e realidade, ratificando a noção 
de ciência da modernidade, m as limitando o objeto passível de 
conhecimento científico. Está aqui o seu agnosticismo. E, ao m es
mo tempo, estabelece novas dicotomias: entre aparência e essên
cia (fenômeno e “coisa em si”); necessidade e liberdade; objeto 
científico e m etafísica. De certa forma, a dicotomia razão e reali
dade é recolocada, o que im plica que a dicotomia sujeito-objeto 
não é superada.

Na seqüência, o século XIX assiste, na contraposição à noção 
de ciência predominante, a algum as tentativas de superar essa 
dicotomia. M as assiste também à cristalização dessa noção de 
ciência através do positivismo.

O positivism o ratifica a união entre empirismo e racionalismo 
realizada por Kant, mas o faz de maneira absolutamente instru
mental, negando qualquer consideração sobre o sujeito e seu sig
nificado que pudesse extrapolar a afirmação das coisas como elas 
são, o que, segundo essa concepção, levaria a especulações vazias. 
O sujeito é o sujeito do estágio positivo, no qual o homem só pre
cisa recorrer aos fatos como eles são para conhecer as leis invariá
veis do objeto, explicando assim  a realidade e orientando sua ação. 
É o estágio da ciência positiva. A filosofia não interessa porque é 
especulativa, e o homem já superou esse estágio no seu desenvol
vimento. A única filosofia que interessa é a filosofia da ciência. E 
a ciência, já delim itada nas su as características b ásicas pela 
modernidade, precisa apenas ser aperfeiçoada, por meio do de
senvolvimento de instrumentos que garantam sua objetividade, 
seu caráter empírico, a formulação teórica com base na evidência 
empírica, a precisão, a aplicação de um método único, qualquer 
que seja o campo de estudo. Não é preciso buscar a finalidade da 
ciência em discussões filosóficas sobre a relação conhecimento- 
liberdade. No estágio positivo, o conhecimento científico respon
de a todas as questões relativas ao modo de se lidar com a nature
za e também de se organizar a sociedade, sujeita ao mesmo tipo de 
leis invariáveis. Não há diferença qualitativa entre natureza e so
ciedade. Assim , o sujeito do conhecimento é reduzido, em certo 
sentido, a mero instrumento também. Dele depende apenas a uti
lização adequada do método científico único, o que por si só trará
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respostas não apenas sobre os fenômenos naturais, m as tam bém  
sobre os fenômenos sociais e políticos. Essa concepção se desen
volve nas variações neopositivistas, que aperfeiçoam diferentes 
instrumentos para essa tarefa da ciência.

Pode-se dizer que se no iluminismo, incluindo-se Kant, a 
posição do sujeito em relação ao objeto aparecia como um a gran
de questão, resolvida sempre de forma dicotômica, m as de qual
quer forma considerada, no positivismo isso não ocorre, e o sujei
to é praticamente anulado pelo caráter instrumental que adquire. 
E nesse sentido que se pode dizer que a separação entre sujeito e 
objeto se cristaliza e a subjetividade é, ilusoriamente, retirada do 
método científico. Tal constatação é importante pelo que repre
sentará o método científico de base positivista no desenvolvim en
to da ciência no século XX.

Pode-se fazer a mesma constatação a partir de outro prism a. 
A cristalização dessa concepção de ciência expressa, na verdade, 
sua utilidade para o capitalismo consolidado. O pragm atism o do 
capitalism o pós-revoluções encontra na ciência positivista os ele
mentos necessários para responder à maior parte de suas ques
tões. Por outro lado, são os limites impostos pelas contradições 
d e sse  ca p ita lism o  co n so lid ad o  que abrirão  um  cam p o  de 
questionamento da ciência e seu método.

Isso já se inicia no século XIX, o século das contradições. E se 
inicia no bojo mesmo da modernidade. Como já foi dito, a questão 
da relação sujeito-objeto surge de maneira contraditória, expres
sando a contradição histórica do capitalismo que já no século XIX 
se evidencia.

A idéia de transformação é a marca do século XIX desde o 
seu início. A sociedade se transforma profundamente, com a revo
lução industrial e as revoluções burguesas. Transforma-se a natu
reza em todas as suas dimensões, como mostravam as ciências 
naturais (geologia, física, química, biologia). E o pensamento re
flete essa realidade. À noção metafísica de SER opõe-se a noção 
dialética, que expressa a transformação constante de todas as coi
sas. E essa nova concepção permitirá superar a dicotomia sujeito- 
objeto.

Tal processo inicia-se com Hegel (1770-1831). A contraposição 
hegeliana às posições em piristas e à posição kantiana institui as 
bases de um novo método que, em vez de opor os contrários
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dicotomicamente, unifica-os sem negá-los. Recolocando a discus
são nos termos metodológicos da contraposição razão-realidade 
que vinha se dando, conforme foi discutido acima, pode-se acom 
panhar Hegel em sua crítica aos empiristas. Para ele, o empirismo 
estava certo ao proclamar a necessidade de se considerar a obser
vação do real, m as apresentava um sério limite ao considerar a 
razão sem  conteúdo, atendo-se à imediação do dado trazido pelas 
sensações. N esse sentido, reconhece o valor de Kant e de seu 
racionalismo, por recuperar a razão com conteúdo e possibilitar 
uma abordagem m ediada do real. Mas Hegel considera inaceitá
vel o limite posto por Kant ao conhecimento ao estabelecer a “coi
sa em si” como inacessível. Sem  confundir essência e aparência, 
mas também sem  separá-las, Hegel indica a possibilidade de co
nhecer o objeto e suas mediações, portanto em conhecer para além 
do dado imediato. E, nesse processo de conhecimento, o sujeito 
tem papel primordial porque é da razão o movimento de revela
ção das m ediações que constituem o objeto.

Duas form ulações básicas de Hegel sintetizam  a dialética 
hegeliana: “O ser e o nada são uma e a mesma coisa” ; “O real é 
racional e o racional é real” . Essas duas formulações encerram a 
noção de SER em transformação e sua implicação para o entendi
mento da relação razão-realidade como unidade de contrários. A 
primeira formulação traz o princípio básico da dialética, o princí
pio da contradição. Diferentemente da noção m etafísica de SER, 
segundo a qual “o ser é” (princípio da identidade), na noção 
dialética “o ser é e não é ao mesmo tempo" (princípio da contradi
ção). Ou seja, para a dialética, o ser está em transformação cons
tante e ser im plica necessariamente deixar de ser. Isso permite 
dizer que razão e realidade, enquanto contrários, se opõem, mas 
formando uma unidade. No movimento de transformação cons
tante do ser, o real expressa uma racionalidade própria do desen
volvimento constante da razão (que, por sua vez, expressa o de
senvolvimento do Espírito Absoluto); por isso, o real é racional. E 
o racional necessariam ente torna-se real nesse processo de trans
formação; por isso, o racional é real. Fica claro que tal afirmação 
só é possível pela superação do princípio da identidade, já que só 
o princípio da contradição, como expressão do movimento cons
tante do SER, permite dizer que algo é seu contrário. Essas são as 
bases do pensamento dialético que permitirão superar a dicotomia 
razão-realidade, sujeito-objeto.
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Esse processo de superação, entretanto, só será concluído por 
Marx (1818-1883), que, segundo Engels, “colocará Hegel sobre os 
próprios pés” e trabalhará o pensam ento dialético na perspectiva 
materialista. E será fundamental para a conclusão do processo a 
retomada da questão sobre o papel da ciência, sobre a relação co- 
n h ecim en to-liberdade. E o que d iz M arx  nas T eses contra 
Feuerbach : “Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo dife
rentemente, cabe transformá-lo”.

N essa perspectiva, o materialismo histórico e dialético man
tém a importância do sujeito ativo, com o em Hegel, mas mantém 
também a existência objetiva do objeto. Ou seja, na concepção 
materialista, sujeito e objeto têm existência objetiva e real e, na 
visão dialética, formam uma unidade de contrários, agindo um 
sobre o outro. Assim , o sujeito é ativo porque é racional, mas não 
só. Antes de mais nada, o sujeito é sujeito da ação sobre o objeto, 
uma ação de transformação do objeto. A ação do sujeito transfor
ma o objeto e o próprio sujeito. E essa ação do sujeito é necessa
riamente situada e datada, é social e histórica.

Nas mesmas Teses contra Feuerbach, Marx afirma que “a ques
tão se cabe ao pensamento humano um a verdade objetiva não é 
teórica, m as prática” . Em outras palavras, a questão da relação 
entre razão  e rea lid ad e  não se re so lv e  no âm bito de uma 
contraposição imediata entre ambas, mas a partir do entendimen
to de que tal relação ocorre em um processo de transformação cons
tante, tendo por base o princípio da contradição e, por isso, envol
vendo mediações resultantes da gênese desse processo: a ação do 
homem sobre a realidade, que configura o real como objeto e o 
homem como sujeito racional e ativo. Assim, é inerente a essa 
concepção a noção de que o conhecimento é instrumento de liber
dade do homem. Mas de uma liberdade que não nega a necessida
de nem tampouco se submete a ela; em vez disso, a supera pela 
ação. Dessa forma, a intenção de transformação do mundo não é 
apenas (embora isso não seja pouco) expressão de vontade do su 
jeito histórico; é, antes de mais nada, opção metodológica, e por 
isso é possível.

Pode-se dizer que a proposta marxista de tomar o método 
dialético em uma perspectiva materialista representa a superação 
da dicotomia subjetividade-objetividade, numa afirmação contra
ditória, mas de contrários em unidade, do sujeito e do objeto. Ao
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sujeito racional, individual e natural presente na concepção do
minante de ciência da modernidade, o materialismo histórico e 
dialético contrapõe o sujeito ativo e racional, coletivo e histórico. 
Essa contraposição representa a expressão da contradição históri
ca do capitalism o que, dialeticamente, carrega em si a sua nega
ção. As concepções metodológicas que entendem o sujeito como 
indivíduo portador da razão instrumental ou soberana, alimenta
das pelo pensamento liberal, outra expressão ideológica do capi
talismo, encontram na dialética materialista seu contrário. Essa 
alternativa metodológica, ao mesmo tempo em que expressa as 
contradições objetivas do capitalismo, fornece o instrumental para 
desvendar sua essência contraditória. É com este método que Marx 
desvenda o mecanismo do capitalismo, permitindo compreender 
a natureza contraditória da afirmação do sujeito e do objeto e a 
im possibilidade de superar tal contradição sem  superar a base 
material que a engendrou. Por isso o método dialético representa 
uma alternativa metodológica que, ao apontar a possibilidade de 
superação da dicotomia sujeito-objeto, aponta para a necessidade 
e a possibilidade da transformação da sociedade. Daí a afirmativa 
de Marx: “Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo diferen
temente, cabe transformá-lo” .

A noção de SER estará na base de algumas outras discussões 
que serão feitas na tentativa de questionar e superar o modelo 
positivista nas ciências humanas. A concepção metafísica de SER, 
fundada no princípio da identidade, serão contrapostas as noções 
da dialética, com o princípio da contradição, já apontada acima, e 
da fenomenologia, com a identificação do SER com a aparência, o 
fenômeno. No decorrer do século XX, tanto uma como outra for
necerão elementos para uma crítica do paradigma de ciência pre
dominante, evidenciando um aspecto que já indicamos, o de que 
a modernidade produziu, contraditoriamente, sua afirmação e sua 
negação. Vale lembrar que, por outra via, também a psicanálise 
contribuiu para esse questionamento. Ao postular a existência do 
inconsciente, a psicanálise obriga à revisão da idéia de um sujeito 
predominantemente racional e contribui para a crítica ao modelo 
positivista e objetivista.

Pode-se dizer que, de certa forma, esses questionamentos co
meçam a preparar o conjunto de idéias que hoje se denomina de 
“pós-m odernidade”.-Tais aspectos, som ados à revisão provocada
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pelo desenvolvimento da física quântica, provocarão mudanças 
de tal ordem no entendimento de como se produz o conhecimento 
que parecerão, ã primeira vista, uma revolução. No entanto, pode- 
se dizer, mantendo a análise de que as id éias de um determinado 
período histórico refletem a base material que constitui esse perí
odo, que a cham ada “pós-modernidade” não só não é revolucioná
ria, como representa o novo momento das contradições do capita
lismo, sua nova roupagem, apresentando de uma nova forma o 
mesmo conteúdo contraditório da relação sujeito-objeto.

N essa perspectiva e considerando a discussão apresentada 
da constituição histórica do m aterialism o histórico e dialético, 
entende-se que, no contexto pós-moderno, ele continua a ser uma 
possibilidade de superação de tais contradições. A breve análise 
da pós-modernidade apresentada a seguir procurará demonstrar 
isso.

A  questão metodológica na pós-modernidade

A pós-modernidade poderia ser considerada, em relação à 
questão metodológica, como o momento de realização de um co
nhecimento que evidenciaria a superação das dicotomias e limi
tes da modernidade. Afinal, a noção de sujeito fora ampliada (morte 
do sujeito racional, recuperação do sujeito emocional e integral). 
A noção de objeto fora revista a partir do sujeito, apresentando-se 
a idéia de um objeto mais diverso, mais complexo, talvez até de
pendente do sujeito e da construção de significados. E a idéia de 
relação passara de um a perspectiva de exterioridade para uma 
perspectiva sintética, em que, além dos dois pólos, se incluiria 
necessariam ente um terceiro elemento.

O sécu lo  XX assiste  a toda um a trajetória de d iscu ssão  
epistemológica e metodológica que vai delineando, em torno des
ses eixos, uma concepção que hoje se mostra, ao mesmo tempo, 
instigante e pessimista; taxativa e ambígua; volátil, fluida e certeira.

O sujeito é tão ampliado nas suas possibilidades, que se des
vanece. O objeto é tão diverso, fragmentado, que se relativiza. E a 
relação possível, então, é a construída pelo sujeito, no sentido de 
que é ele quem tem o “instrumental” de construção, qual seja, o 
aparato de construção de significados.
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Algumas características gerais reconhecidas na condição pós- 
m oderna podem  evidenciar isso: morte do sujeito (sujeito do 
iluminismo); fim da história (do paradigma da redenção, da idéia 
de evolução, afirmação de que a história desconsidera o particular, 
as coisas se dão de maneira fragmentada e não é possível um úni
co modelo explicativo); fim das metanarrativas; valorização dos 
localism os, dos conhecimentos locais; contraposição do caos à 
noção  de ordem ; ad m issão  do im p o n d erável. C ritica-se  o 
dogmatismo metodológico em nome do respeito à diversidade, às 
particularidades, em nome do fim das cisões. Valoriza-se mais a 
com preensão do que a explicação, que seria reducionista.

Essas características do debate pós-moderno suscitam  algu
m as questões: como ultrapassar as metanarrativas, já que negati
vas universais terminam por ser metanarrativas também? Como 
considerar a diversidade sem cair no relativismo? Como recupe
rar o sujeito sem negar a objetividade da realidade? Ou não há 
necessidade de afirmá-la? Como produzir conhecimento admitin
do o im ponderável? Como trabalhar com as cisões de forma a 
superá-las e não identificá-las? Ou a idéia de superação não cabe 
mais, devendo ser substituída pela de processo multiperspectival?

Sob esse ponto de vista e considerando a discussão apresen
tada da constituição histórica do materialismo histórico e dialético, 
entende-se que ele continua sendo no contexto pós-moderno uma 
possibilidade de resposta a algumas dessas questões. As categorias 
metodológicas da dialética, numa perspectiva materialista, per
mitem o movimento da aparência para a essência; do empírico e 
abstrato para o concreto; do singular para o universal a fim de 
alcançar o particular; permitem tomar as totalidades como contra
ditórias. A liadas à noção de que o sujeito ativo, em relação com o 
objeto, é histórico, tais categorias respondem à necessidade de 
conhecimento do diverso, das particularidades, do movimento, 
sem  cair no relativismo e sem perder o sujeito, que, assim  enten
dido, é necessariam ente integral, pleno. Permitem, ao mesmo tem
po, explicar e compreender.

0 método na psicologia e a psicologia sócio-histórica

O surgimento da Psicologia como ciência ocorre no final do 
século XIX, o que faz com que seu desenvolvimento seja marcado
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pela solução metodológica predominante, o positivismo e seus des
dobramentos, como representantes da cristalização da concepção 
objetivista surgida na modernidade, e, ao mesmo tempo, por algu
mas alternativas a essa solução possibilitadas pela realidade so
cial e histórica da época (final do século XIX e início do século  XX). 
Já nos referimos a uma delas, o materialismo histórico e dialético.

Outras, igualmente mencionadas, são a fenomenologia e a psi
canálise, que também representam um questionamento da visão 
objetivista. Entretanto, a solução proposta em ambas não é de su 
peração da dicotomia sujeito-objeto, embora esse seja seu  obje
tivo.

No caso da fenomenologia, o caminho é o de identificar apa
rência e essência, a partir da noção de consciência intencional, 
que estaria além das idéias de razão e sensação, contrapondo à 
noção de substância do ser a noção de vir-a-ser. Desse modo, se 
por um lado se recupera um sujeito que está em relação constante 
com o objeto, por outro acaba por se absolutizar o sujeito, já que a 
identificação da essência com a aparência se dá pela via da expe
riência de sujeito que tem uma consciência intencional.

No caso da psicanálise, a solução proposta é peculiar. A psi
canálise surge no bojo da mesma noção de ciência da modernidade, 
que terminou por ser objetivista. Freud buscou construir um co
nhecimento científico entendido com os critérios de cientificidade 
que eram os predominantes e que vinham das ciências naturais. 
Entretanto, o conteúdo de suas formulações teóricas representaria 
uma ruptura com essa noção na medida em que postula a existên
cia do inconsciente e obriga à revisão do papel da razão na relação 
sujeito-objeto. O homem não é só racional. A razão “ilum ina”, mas 
o homem tem um lado “escuro” . A existência do inconsciente, 
segundo a psicanálise, impediria o sujeito de se manter exterior 
ao objeto. Sujeito e objeto relacionam-se com a presença do in
consciente; não há como isolar e abstrair o inconsciente. Aqui tam
bém, por outra via, ocorre, na contraposição ao objetivismo, uma 
absolutização do sujeito.

Essas alternativas, de qualquer forma, têm importância na 
história da Psicologia pelo que representam de contraponto aos 
reducionism os objetivistas. Entretanto, revelam que o reducionis- 
mo na Psicologia tem vertentes objetivistas e subjetivistas. Tanto 
umas como outras implicam a manutenção da dicotomia sujeito-
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objeto com seus desdobramentos: dicotomia entre subjetividade- 
objetividade, físico-psíquico, indivíduo-sociedade, comportamen- 
to-cognição, cognição-emoção.

Por outro lado, a alternativa do m aterialism o histórico e 
dialético na Psicologia representa também um contraponto ao 
reducionism o objetivista, mas pela via da superação da dicotomia 
sujeito-objeto, sem, portanto, cair no subjetivismo. O sujeito do 
materialismo histórico e dialético é racional e sensível, mas tam
bém intuitivo, imaginativo, criativo e intencional. Entretanto, to
das essas características do sujeito constituem -se no processo 
material de ação, constituem-se em um sujeito que é primordial
mente ativo na materialidade social e histórica. Assim, nessa con
cepção, o papel do sujeito é fundamental, mas do sujeito em sua 
materialidade.

Já no início do século XX, Vigotski (1896-1934)1 propõe uma 
Psicologia de base marxista, apontando como razão para a crise da 
P sico lo g ia  os lim ites m etodológicos no enfrentam ento das 
dicotomias resultantes das concepções estritamente objetivistas 
ou subjetivistas e propondo sua superação através de um novo 
método para a Psicologia, o materialismo histórico e dialético.

Com esse referencial, Vigotski discute as questões da P si
cologia de sua época, que, em grande parte, ainda são questões 
atuais. Na discussão sobre a relação entre o físico (fisiológico) e o 
psíquico, propõe o psicológico como síntese e verdadeiro objeto 
da Psicologia. Na discussão sobre o “interno” e o “externo”, pro
põe que se estudem os fenômenos psicológicos como resultado de 
um processo de constituição social do indivíduo, em que o plano 
intersubjetivo, das relações, é convertido, no processo de desen
volvimento, em um plano intra-subjetivo, e desse modo já indica 
um a forma de abordar a relação subjetividade-objetividade e a re
lação indivíduo-sociedade. Assim , afirma que a subjetividade é 
constituída através de mediações sociais, dentre as quais a lingua
gem é a que melhor representa a síntese entre objetividade e sub
jetividade, já que o signo é ao mesmo tempo produto social que 
designa a realidade objetiva, construção subjetiva compartilhada 
por diferentes indivíduos e construção individual que se dá atra
vés do processo de apropriação do significado social e atribuição

1. VIGOTSKI, Liev S. Obras escogidas. Madri, Visor, 1991.
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de sentidos pessoais. Na discussão sobre a relação comportamen- 
to-cognição-afeto, redimensiona os três elem entos, apontando a 
base afetivo-volitiva dos processos psicológicos que, entretanto, 
só se constituem a partir da atividade do sujeito, um a atividade que 
só é possível através de mediações sociais e que envolve uma cons
ciência também constituída no processo ativo do sujeito social.

Enfim, ao fundar a Psicologia histórico-cultural, Vigotski parte 
das categorias fundamentais do m aterialismo histórico e dialético 
e as aplica, dialeticamente, às questões da Psicologia. Isso signifi
ca que as categorias da dialética são referência fundam ental e por 
isso mesmo impõem a elaboração de categorias específicas para a 
Psicologia e seu objeto de estudo. Vigotski lança as bases para a 
construção de tal Psicologia, obra que ele m esm o teve pouco tem
po para desenvolver, mas que continuou na Psicologia soviética e, 
a partir da década de 70, na América Latina.
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CAPÍTULO 7

A PESQUISA EM PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA: 
contribuições para o debate metodológico

Wanda M aria Junqueira Aguiar

Desde suas primeiras reflexões em O problema e o método de 
investigação, Vigotski evidencia que não existe método alheio a 
uma concepção de realidade, de relação homem/mundo. Assim, 
falamos de um homem que se constitui numa relação dialética 
com o social e a história, um homem que, ao mesmo tempo, é 
único, singular e histórico, um homem que se constitui através de 
uma relação de exclusão e inclusão, ou seja, ao mesmo tempo em 
que se distingue da realidade social, não se dilui nela, uma vez 
que são diferentes.

Já em 1934 Vigotski apontava a necessidade de a Psicologia 
ter um método que desse conta da complexidade do seu objeto de 
estudo. Já afirmava que a tarefa da Psicologia era substituir a aná
lise de um objeto pela análise do processo, da sua constituição, da 
sua gênese. Afirmava a necessidade de se apreender os processos 
internos, e que, para isso, era preciso exteriorizá-los, era preciso 
observar o não-observável, o lado escuro da lua.

González Rey (1999) aponta preocupações semelhantes, com 
referência à construção de um método adequado à com plexidade
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do objeto, destacando a Subjetividade. Diante da im possibilidade 
de se estudar um objeto tão complexo a partir de relações lineares, 
de resultado quantificados, é preciso romper com os limites im 
postos pela epistemologia positivista, como o instrumentalismo, o 
verificacionismo etc. Como afirma Vigotski, parafraseando Marx, 
“se a essência dos objetos coincidisse com a forma de suas mani
festações externas, a ciência seria totalmente supérflua” (1996, 
p .150).

Se nosso objeto é a Subjetividade, como investigá-la, como 
apreendê-la?

De acordo com essas considerações, delineia-se não só nosso 
objeto, m as também nosso objetivo/tarefa, que consiste em com
preender a gênese da subjetividade, ou seja, o próprio processo de 
produção da subjetividade.

Recorrendo a Vigotski, podem os afirmar que as palavras/sig
nos são nossos pontos de partida para empreender a constituição 
da subjetividade, um ponto de partida entendido aqui como um 
momento do desenvolvimento teórico.

Ao destacar a importância dos signos, devemos enfatizar que 
entendemos a linguagem ao mesmo tempo como mediação da sub
jetividade e como instrumento produzido social e historicamente, 
m aterializando assim  as significações construídas no processo 
social e histórico. A linguagem é instrumento fundamental no pro
cesso de mediação das relações sociais, por meio do qual o ho
mem se individualiza, se hum aniza, apreende e m aterializa o 
mundo das significações que é construído no processo social e 
histórico.

Para compreender a fala de alguém, não basta entender suas 
palavras; é preciso compreender seu pensamento (que é sempre 
emocionado), é preciso apreender o significado da fa la . O signifi
cado é, sem  dúvida, parte integrante da palavra, mas é sim ultane
amente ato do pensamento, é um e outro ao mesmo tempo, por
que é a unidade dó pensamento e da linguagem.

Como apreender esse significado, esse algo que está para além 
da aparência? Segundo Vigotski (1982), para apreender um pro
cesso interno é necessário exteriorizá-lo, relacionando-o com al
guma outra atividade exterior. Assim, apontamos a palavra com 
significado como nossa unidade de análise, uma vez que ela en
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cerra as propriedades do pensamento, por se constituir numa m e
diação deste. Por meio da palavra, podem os apreender os a sp e c 
tos cognitivos/afetivos/volitivos constitutivos da subjetividade, sem  
esquecer que tal subjetividade e, portanto, os sentidos produzidos 
pelos indivíduos são sociais e históricos.

E aí está nosso grande desafio. Como apreender tais aspectos, 
como sair da aparência e apreender nosso objeto? A fala (palavra 
com significado) do sujeito é fundamental como ponto de partida 
para nossa análise, m as não contém a totalidade. Precisamos ir em 
busca do processo, das determinações, da gênese, entendidos aqui 
como propriedades essenciais.

Assim , a fala, construída na relação com a história e a cu ltu 
ra, e expressa pelo sujeito, corresponde à maneira como este é 
capaz de expressar/cod ificar, neste m om ento específico , as 
vivências que se processam  em sua subjetividade; cabe ao p e s
quisador o esforço analítico de ultrapassar essa aparência (essas 
formas de significação) e ir em busca das determ inações (históri
cas e sociais), que se configuram no plano do sujeito como m oti
vações, necessidades, interesses (que são, portanto, individuais 
e históricos), para chegar ao sentido atribuído/constituído pelo 
sujeito.

O caminho do pensamento para a palavra com significado é 
mediado, portanto, pelo sentido, sentido este que, como afirma 
Vigotski, é m ais amplo que o significado, o qual é apenas uma das 
zonas do sentido, a mais estável e fixa. Como diz Vigotski, “o sig
nificado dicionarizado de uma palavra nada m ais é do que uma 
pedra no edifício do sentido, não passa de uma potencialidade 
que se realiza de formas diversas na fala” (1998, p .181). O sentido, 
por outro lado, é a articulação de todos os eventos psicológicos 
que a palavra desperta em nossa consciência (a questão sentido/ 
significado é abordada também no capítulo 4 deste livro).

A partir das contribuições de González Rey e Vigotski, pode
mos afirmar que a apreensão do sentido só se dará ao compreen
dermos as forças fundamentais que o constituíram, ou seja, seus 
determinantes.

Segundo Vigotski, “por trás de cada pensamento há uma ten
dência afetivo/volitiva, que traz em si a resposta ao último porquê 
de nossa análise do pensam ento” (1998, p. 187). No entanto, não 
podem os deixar de ressaltar que, as tendências afetivas, as neces
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sidades e vontades são constituídas a partir da realidade social, da 
história e, sem dúvida, da atividade do sujeito.

O papel do pesquisador não consiste sim plesmente em des
crever a realidade, mas em explicá-la, em ser produtor de um co
nhecimento; a pesquisa deve ser vista como um processo “cons- 
trutivo/interpretativo” (González Rey, 1999, p. 39). O conhecimento 
é visto, portanto, como uma construção do pesquisador. Assim, 
ao partirmos das falas/expressões do sujeito, caminhamos na bus
ca da construção de um conhecimento que desvele a realidade 
pesquisada.

Esse processo de análise, produtor do conhecimento, desvela- 
dor da realidade, realiza-se nos marcos de uma teoria, cuja explici
tação é fundamental por expressar o posicionamento do pesquisa
dor diante da realidade histórica. A teoria proposta deve ser capaz 
de assim ilar o diverso dentro de seus termos, sem a pretensão de 
esgotar o explicado no quadro de suas categorias atuais. A teoria 
é, sem dúvida, fundamental para a análise, mas não pode ser vista 
como um conjunto rígido, pronto para assim ilar tudo o que o mo
mento empírico apresenta.

Colocados esses pontos orientadores, apresentamos a seguir 
algum as questões, encam inham entos e dúvidas, construídos a 
partir de pesquisas realizadas, com o intuito de refletir sobre as 
possibilidades de pesquisa nesta abordagem (sócio-histórica), en
tendendo o processo de produção do conhecimento como algo que 
se dá neste embate, no qual dúvidas e questionamentos são ine
rentes.

Vários são os desafios que temos enfrentado. Um deles é a 
necessidade e mesmo a oportunidade de, em algumas de nossas 
pesquisas, aliar o trabalho de pesquisa com a intervenção. Cada 
vez mais percebemos a oportunidade de aproveitar nossas inter
venções para fazer delas espaços de pesquisa, e vice-versa. Com 
isso, seria possível combinar a produção de conhecimento e o ob
jetivo de prestar serviço à população, ou seja, fortalecer o vínculo 
entre pesquisa e com prom isso social.

Embora cientes de que essa não é a única forma de se fazer 
pesquisa com prom etida socialmente, acreditam os que estamos 
diante de uma possibilidade privilegiada de transformar/qualifi
car tanto nossas práticas de pesquisa como de intervenção.
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Utilizam os como exemplo uma pesquisa com grupo de jo
vens de cam adas populares, cujo objetivo era apreender o sentido 
que atribuíam à escolha profissional. Tal pesquisa foi realizada 
durante o desenvolvimento de um processo de orientação profis
sional.

Julgam os que com essa prática/intervenção poderíam os, ao 
mesmo tempo, prestar um serviço relevante a uma população que 
normalmente não teria acesso a esse tipo de serviço e aprofundar 
nosso conhecimento sobre o modo como se dá esse processo, ou 
seja, o sentido que o jovem de cam adas populares atribui à esco
lha de um futuro profissional.

No entanto, algum as questões merecem ser discutidas. Sabe
mos que a imersão na realidade e o respectivo com prom isso com 
ela podem ser produtivos em termos de ação relevante, m as não 
são suficientes para se caracterizar uma pesquisa (cf. Luna, 1997).

Além disso, prestação de serviço e pesquisa são diferentes, 
no mínimo no que se refere ao ponto de partida e de chegada (pres
tar um serviço/produzir um conhecimento novo).

No caso dessa pesquisa, tínhamos claro que se por um  lado 
nossa meta era produzir conhecimento novo, por outro pretendía
mos prestar um serviço, o que implica em considerar-se uma queixa 
e nos colocarmos uma tarefa a cumprir. A combinação desses ele
mentos é, sem  dúvida, uma combinação difícil para enfrentar tal 
situação, alguns pontos nos orientaram.

Em primeiro lugar, consideramos necessário avaliar, durante 
todo o processo, se realmente o serviço era relevante, se estava 
atingindo seus objetivos. Por outro lado, era preciso avaliar tam
bém a possibilidade/adequação da forma como se dava a coleta de 
dados, com o objetivo de produzir conhecimento.

Para além dessa preocupação mais geral e orientadora, ou
tras questões têm sido objeto de nossas discussões (não que te
nham necessariam ente sido superadas), permitindo-nos pouco a 
pouco construir formas de pesquisar.

Um desses aspectos é o seguinte: o fato de sermos os profis
sionais que realizam o processo de orientação e ao mesmo tempo 
coletam os dados não interfere nas respostas dadas? Sendo assim, 
podem os confiar nas respostas? Não estaremos, de algum modo, 
determinando as falas dos sujeitos?
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Apesar das dificuldades, entendemos que a própria perspec
tiva de pesquisa nos orienta, nos aponta saídas, formas de lidar 
com tais questões.

Como já afirmamos, entendemos o homem como síntese de 
m últiplas determinações; nossos sujeitos estão subm etidos a m úl
tiplas determinações, e nós, pesquisadores/orientadores do grupo, 
som os m ais uma delas. N ossa tarefa, portanto, não é tentar isolar 
o fato a ser analisado, buscá-lo no seu estado puro. Nossa tarefa é 
sim  apreendê-lo em seu movimento, em seu processo de consti
tuição, incluindo aí as determinações que lhe são constitutivas, 
inclusive o próprio orientador/pesquisador.

Não buscam os, portanto, o dado puro, não nos orientamos 
pelo verificacionismo, não entendemos que as falas dos sujeitos 
são sim plesmente respostas.

Acreditamos que as falas dos sujeitos são Construções. A fala 
do sujeito histórico expressa muito m ais do que uma resposta ao 
estímulo apresentado, ou, de outra forma, ela revela uma constru
ção do sujeito, uma construção que é histórica, na qual a situação 
de intervenção em que está inserido, no caso, o grupo (os jovens 
que o compõem, os orientadores, os instrumentos e atividades) 
entra como mais um dos elementos, determinações, para a cons
trução de sua fala.

N ossa tarefa é apreender os sentidos expressos pelos sujeitos, 
sentidos estes que têm de ser compreendidos na sua constituição, 
em que o grupo(jovens e orientadores) é parte constitutiva. Preci
sam os estar atentos às nossas intervenções, tanto quanto às dos 
jovens, por se constituírem em mais uma das múltiplas determina
ções constitutivas dos sentidos produzidos pelos nossos sujeitos.

Mas como coletamos nossos dados? Mesmo sem pretender 
nos aprofundar sobre o tema, convém fornecer alguns esclareci
mentos sobre os instrumentos de coleta (que precisam  ser coeren
tes com os princípios metodológicos gerais já apontados), uma vez 
que nessa pesquisa coletaram-se os dados mediante alguns instru
mentos: redação, respostas a questões polêmicas, reflexões sobre 
questões etc.1. Além de coletar dados, tais instrumentos tinham

1. Exemplos de alguns instrumentos: Redação: “Quais os principais fatores que de
terminam sua escolha”; Questões polêmicas sobre: liberdade de escolha e a existência ou 
não de tendências inatas para algumas profissões.
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ao mesmo tempo o objetivo de estimular a reflexão d os jovens 
sobre as questões relativas à Orientação Profissional.

Concordamos com González Rey (1999) quando afirm a que, 
num a pesquisa de perspectiva qualitativa, deve-se com preender o 
instrumento como um meio que serve para induzir a construção 
do sujeito. Assim , ele não constitui uma via direta para a produ
ção de resultados finais, e sim  um meio para a produção de indi
cadores. Em nossas pesquisas em geral e particularm ente nesta, 
com preendem os o instrumento como m ais um mom ento de co
m unicação entre o pesquisador/profissional da intervenção e o 
sujeito. Além do instrumento escrito, utilizamos outras form as de 
apreensão do sujeito, como a observação e/ou gravação neste caso 
em especial.

Coletados os dados, como proceder à análise? Vam os sim 
plesm ente descrever? E claro que não.

Como já afirm am os, se ficarm os na aparência dos fatos, a 
ciência será totalmente supérflua. Lembrando Vigotski novamente:

Quem viu, quem percebeu fatos empíricos, como o calor oculto 
na formação do vapor? Em nenhum processo real podemos percebê- 
lo diretamente, mas podemos deduzir obrigatoriamente esse fato e 
deduzir significa operar com conceitos. (1996, p. 235)

N ossa tarefa, no caso, consiste em apreender o sentido atri
buído pelos jovens ao futuro profissional, e em última instância, o 
próprio processo de produção de tais sentidos.

M as como desvendar o processo, a gênese, sem perder nossa 
base material, sem  criar explicações descoladas da realidade, sem 
encaixar os resultados em categorias apriorísticas?

Tendo a palavra com significado, como nossa unidade, o pri
meiro passo para proceder à análise tem sido a organização do 
que temos denominado “núcleos de significação do discurso”, ou 
seja, cabe ao pesquisador ir em busca dos temas/conteúdos/ques
tões centrais apresentados pelo sujeito, entendidos assim  menos 
pela freqüência e m ais por ser aqueles que motivam, geram emo
ções e envolvimento. Há também a possibilidade de criar um nú
cleo, por meio de outro critério: mesmo que alguma questão não 
tenha sido apresentada pelo sujeito como importante, mesmo que 
pouco apareça no discurso, o pesquisador pode avaliar que lal
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questão deveria ser destacada para ser analisada como um núcleo, 
por acreditar que se constitua num aspecto fundamental para a 
com preensão da questão a ser pesquisada (aqui fica evidente a 
importância da teoria). Assim, o pesquisador deverá garimpar to
dos os aspectos que possam  ser agregados a cada núcleo.

Outro exemplo foi uma pesquisa sobre o sentido que professo
res atribuíam a sua atividade (cf. Neves, 1997). Neste caso, mesmo 
causando alguma estranheza, os professores pouco falavam sobre o 
aluno. No entanto, o pesquisador concluiu que tal questão precisa
va ser entendida melhor. Por que eles falavam pouco sobre o alu
no? Assim, criou-se um núcleo: visão de aluno, de modo a articular 
as questões que de alguma forma estivessem relacionadas tanto ao 
dito (falas sobre) como, no caso, ao porquê do não dito.

Cada um dos núcleos deve, portanto, agregar questões inti
mamente relacionadas que, de modo geral, devem expressar ques
tões relevantes para a com preensão dos aspectos pesquisados; 
portanto, os objetivos da pesquisa orientam esta organização dos 
núcleos. Tais núcleos são, pois, os organizadores das falas expres
sas pelos sujeitos.

Para explicitar melhor, apresentamos a seguir dois núcleos 
retirados da pesquisa com jovens. Em primeiro lugar, a própria 
construção dos núcleos já constitui um movimento de análise do 
pesquisador, uma vez que ele teve de buscar na fala dos sujeitos 
aquelas questões que m ais os mobilizavam, as quais, em última 
instância, “ falavam dos sujeitos” , e organizá-las, ou seja, organi
zar as falas que tinham uma íntima relação.

Vejamos os exemplos:
Primeiro núcleo: O social como impeditivo da realização da 

natureza humana. Aparecem frases como: “A gente nasce livre, 
todo homem é livre, mas o social atrapalha, o mercado, a situação 
não deixa a gente escolher” .

Segundo núcleo: O esforço pessoal como “salvação”. “Se gos
tar seguirá, mesmo diante das dificuldades, existem dificuldades, 
m as querer é poder...”

Convém lembrar que o nome dado ao núcleo já revela um 
momento de análise/interpretação do pesquisador. Para chegar ao 
nome do primeiro núcleo, por exemplo, precisam os primeiro or
ganizar um conjunto de conteúdos expressos pelos sujeitos. Ob
servam os que os jovens afirmavam que o homem era livre por
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princípio, que isso “era do homem”, e que a realidade so c ia l im pe
dia que tal característica se realizasse. A partir daí, o pesquisador, 
num movimento de interpretação, baseado, sem dúvida, em suas 
concepções teóricas e metodológicas, entendeu que o que estava 
sendo dito era que existia uma natureza hum ana que era negada/ 
im pedida pelo social.

O passo seguinte à criação dos núcleos foi sua análise pro
priamente dita. Precisávam os apreender as determ inações que 
constituíam tais formas de significar, quais as motivações e neces
sidades que as constituíam, para poder falar do(s) sentido(s) que 
“escolher uma profissão” tinha para esses jovens e do próprio pro
cesso de produção de tais sentidos. Para tanto, julgam os necessá
rio articular as questões/conteúdos contidos nos núcleos com o 
próprio discurso/fala do sujeito, com sua história (aquela expressa 
neste momento), buscando aí as determinações/contradições/rela- 
ções. M as esse é ainda um passo desta análise, pois não podem os 
buscar explicações somente na história do sujeito, num a análise 
intradiscurso, pois, apesar de entendermos que o sujeito, na sua 
particularidade e singularidade, expressa o social e a própria his
tória, d esse  m odo não poderem os chegar às determ inações 
constitutivas dos sentidos, não conseguiremos explicar a sua pro
dução, ou seja, não conseguiremos explicar a forma como o sujei
to configurou subjetivamente a realidade social, a história.

Assim, as falas/conteúdos/emoções do sujeito, organizadas em 
núcleos, precisam  ser articuladas com o processo histórico que as 
constitui, enfim com a base material sócio-histórica constitutiva 
da subjetividade, para aí sim explicitar como o sujeito transfor
mou o social em psicológico e assim  constituiu seus sentidos.

Deve-se ressaltar que tais núcleos jamais poderiam ser anali
sados separados uns dos outros. Ao criar os núcleos, temos o objeti
vo de organizar nossos dados, de preparar a análise, de nos apro
priar dos conteúdos expressos pelos sujeitos, sem fragmentar o dis
curso, sem romper ou ignorar a articulação das falas apresentadas. 
Sabemos que nada é isolado, que isolar um fato e conservá-lo no 
isolamento é privá-lo de sentido. Portanto, para compreender nos
so objeto, que só pode ser visto como processo, devemos considerá- 
lo no conjunto de suas relações. Assim, separamos os núcleos de 
significação para em seguida reintegrá-los no seu movimento para, 
aí sim, apreendê-los de forma mais global e profunda.
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Ainda utilizando a referida pesquisa para exemplificar o pro
cesso de análise, uma questão bastante marcante, apreendida nas 
falas dos jovens, foi que os “sonhos” (expressão usada por eles para 
designar seus “ verdadeiros desejos”), relativos às escolhas profis
sionais, eram entendidos como naturais. Vejamos: embora afirmas
sem que “a gente já nasce com tendência para fazer um a profissão, 
a profissão que é da gente mesmo, nosso sonho...” , eles também 
afirmavam que “na realidade” eram obrigados a fazer outras esco
lhas, que “o social” os obrigava, impunha, impedia de “serem eles 
mesmos” e nesse momento afirmavam perder a liberdade.

O que estavam nos dizendo? O que esse núcleo (apresentado 
aqui em apenas alguns de seus aspectos), denominado por nós: “O 
social como impeditivo da realização da natureza hum ana e da 
liberdade” está revelando dos sujeitos? Como entender seu pro
cesso de constituição, suas determinações?

A nosso ver, os jovens estão nos dizendo que existe em cada 
um deles um espaço de liberdade que faz parte de uma natureza 
humana, natureza esta que é natural, pura, que lhes garante uma 
identidade, e que a realidade social vem impedir que se realize, 
vem assim  empurrámos para outras escolhas, que não são deles, 
não são genuinamente deles, não são naturais. Eles sonham(faz parte 
de sua natureza humana) ser advogados, políticos, jogadores de fu
tebol, diplomatas, mas terão de fazer outra coisa qualquer. O social 
aparece, portanto, como impeditivo de suas verdadeiras vocações, 
da realização dos sonhos, da liberdade, em última instância da 
atualização da natureza humana. Se, por um lado, eles percebem a 
determinação da realidade social, não conseguem perceber que seus 
sonhos (desejos) também se constituíram na relação com o social, 
que também são ideológicos e determinados; determinados pela 
ideologia liberal, que contribui com a criação da necessidade de 
que, para ser homem, devem ter uma natureza humana. Eles não 
conseguem apreender o quanto a realidade social é um determinante 
fundamental, não só como algo que impede, anula a “natureza hu
mana”, m as como algo que constitui o próprio sonho, que constitui 
o homem como uma totalidade. Com isso, não afirmamos que não 
devam sonhar, desejar, mas que esses sonhos (que aparecem como 
puros) deveriam ser também questionados, pensados na sua consti
tuição, para que, a partir daí, os jovens pudessem  construir e 
desconstruir desejos e sonhos, mas de modo a levar em conta a 
realidade, não como algo que aterroriza, impede, paralisa, e que
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portanto pode ser esquecido ou desconsiderado ao m enos por um 
tempo, o tempo que querem sonhar.

Convém lembrar que essa análise só foi possível obviam ente 
pelo referencial teórico (sócio-histórica) utilizado, que traz consi
go uma metodologia.

Retomando o aspecto que (no caso) m ais nos interessa no ma
terial relatado, os procedimentos de análise, podem os afirm ar que 
tais explicações se constituíram a partir da articulação dos nú
cleos entre si e, sem  dúvida, buscando explicações nos aspectos 
sociais e históricos nos quais tais sujeitos se constituíram . Dessa 
forma, tivemos condições de compreender não só a articulação 
entre concepções tão arraigadas como natureza hum ana/liberda
de de escolha/vocação, como os determinantes que levaram  esses 
sujeitos a expressar tais concepções.

Ao trilhar esse percurso, possibilitam os uma explicação ca
paz de ultrapassar a aparência dos fatos, de ir além das significa
ções expressas pelos sujeitos.

Só ao levar em conta a realidade social poderem os explicar 
um  movimento que é individual e ao mesmo tempo social/históri
co. N ossa tarefa consiste, portanto, em apreender a forma como 
nossos sujeitos configuram o social, um movimento que sem dú
vida é individual, único e ao mesmo tempo histórico e social.

O tipo de conhecimento produzido numa pesquisa com abor
dagem sócio-histórica, qualitativa, que a partir dos exem plos uti
lizados, poderia ser caracterizada como Estudo de Caso (sujeito 
único, grupo...), tem um caráter singular. Cada caso é único e a 
informação torna-se relevante e pode ser generalizada a outros 
casos não porque os resultados obtidos sejam estendidos a outras 
situações ou sujeitos pretensamente semelhantes, ou comparados 
a eles, m as porque essa abordagem nos permite apreender o pro
cesso, as determinações constitutivas. Assim, a generalização se 
define pela capacidade explicativa alcançada sobre uma diversi
dade de fenômenos. Dá-se, portanto, pela capacidade de desvela- 
mento das mediações constitutivas do fenômeno pesquisado, con
tribuindo qualitativamente no curso da produção teórica. O co
nhecimento produzido, seja a partir de um sujeito, uma escola, 
um grupo, constitui-se, pois, em uma instância deflagradora da 
apreensão e do estudo de mediações que concentram a possibili
dade de explicar a realidade concreta.
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A ssim , tom ando os exem plos aqui tratados, ao buscar o 
desvelamento do processo constitutivo/constituinte da escolha de 
um futuro profissional, iluminamos uma zona do real, de modo a 
poder contribuir no curso da produção teórica.

Além disso, como já afirmamos no início deste texto, acredi
tamos que o indivíduo, apesar de ser único, contém a totalidade 
social e a expressa nas suas ações, pensamentos e sentimentos. 
Assim , o processo apreendido (e não as manifestações externas; 
respostas) a partir de um sujeito pode revelar algo constitutivo de 
outros sujeitos que vivem em condições semelhantes.
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CAPÍTULO 8

BREVE HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 
NA PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA NA PUOSP

Sergio Ozella 
Sandra Gagliardi Sanchez

Embora o objetivo deste capítulo seja traçar o trajeto da pro
dução da pesquisa em sócio-histórica na PUC-SP, tanto no nível 
de graduação quanto no de pós-graduação, julgamos interessante 
contextualizar as condições que nortearam o aparecimento desta 
abordagem, senão na América Latina e no Brasil, ao menos na 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e, particularmente, 
na Faculdade de Psicologia. Para fazê-lo, certamente não pode
mos desvincular tal movimento das condições latino-americana e 
brasileira. De qualquer modo, não será uma história exaustiva, já 
que muitos de seus aspectos permeiam os outros capítulos deste 
livro.

A própria identificação da nova abordagem constitui um a s
pecto importante: Seria uma alternativa à Psicologia Social ou à 
Psicologia? Apesar de ter sido proposta pela equipe de Psicologia 
Social, a segunda hipótese parece-nos mais adequada. Uma vez 
que toda a Psicologia deveria ser Social, uma abordagem com o a 
apresentada neste livro tornar-se-ia redundante e tautológica se se
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restringisse à Psicologia Social. Assim, nossa proposta foi contra
por uma nova Psicologia a uma psicologia identificada por Bock 
(1997) como fundada nos princípios do liberalismo.

Embora a nova abordagem já ocupasse um espaço importan
te dentro do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia 
Social, durante algum tempo a equipe de Psicologia Social da Fa
culdade de Psicologia da PUC-SP não ousou assum i-la integral
mente. Perdidos nos meandros de sua inserção na área psi, consi
derávamos, modestamente, que nossa proposta representava al
gum avanço apenas numa área de conhecimento (Psicologia So
cial). Porém, diante do avanço dos conhecimentos, do interesse 
da co m u n id ad e  u n iv ersitá r ia  e tam bém  de p e sq u isa d o re s  
extramuros, percebemos a amplitude de nossa proposta e assum i
mos então (oficialmente) uma nova abordagem em Psicologia, isto 
é, uma Psicologia Sócio-Histórica nos moldes da proposta básica 
fornecida por Luria, Leontiev e, particularmente Vigotski.

A pesar de na década de 60 ter se detectado um a “crise na 
Psicologia Social” , caracterizada com diversas concepções nos 
diferentes países, porém  m arcada m ais por aspectos m etodo
lógicos que teóricos e epistem ológicos, até m eados da década de 
70 o ensino da Psicologia Social parecia navegar em águas cal
mas, tanto na PUC-SP como em outras escolas de Psicologia. Com 
objetivos definidos, autores institucionalizados adotados por to
dos os professores, m anuais que davam segurança e um corpo de 
pesquisas bastante consistentes com as abordagens behaviorista 
e cognitivista que dom inavam  a área naquele momento históri
co, a d isciplina pautava-se inteiramente pela Psicologia Social 
originada nos Estados Unidos. Segundo Ozella (1991), o objetivo 
básico era “levar o aluno a m anipular variáveis que determinam, 
influem  e caracterizam  o comportamento social” (1991, p. 1). O 
conceituai básico era “ ... percepção, motivação, com unicação, 
atitudes e m udança de atitudes, socialização” (p. 1) e os autores 
“essencialm ente am ericanos: Newcom b, Secord  & Backm an, 
Asch, Lindszey, Festinger (entre outros) e o brasileiro Rodrigues” 
(p. 2), e seus respectivos m anuais. Todos muito parecidos e re
dundantes.

A partir da segunda metade da década (ainda segundo Ozella, 
1991), verifica-se uma instabilidade nos programas de Psicologia
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Social da graduação, causada, segundo o autor, por quatro pontos 
principais:

• Instalação do Programa de Psicologia Social na pós-gra- 
duação, com uma visão crítica da Psicologia Social vigente.

• Algumas reflexões sobre essa visão crítica por parte da eq u i
pe de professores, que ainda não vislumbravam algo para 
substituir a visão tradicional.

• Renovação da equipe com a contratação de novos professo
res (ex-alunos) que já vinham acompanhando essa perspec
tiva crítica (por sinal, professores que contribuíram e con 
tribuem com a nova abordagem).

• Insatisfação dos próprios alunos com a constatação da falta 
de alternativa para superar a proposta em vigência.

Paralelamente a essa insatisfação na formação básica em Psi
cologia, alguns professores que lidam com formação profissional 
propõem, em 1977, um programa que, de alguma forma, introduz 
duas concepções novas na época: promoção de saúde e psicologia 
com unitária. São os professores Alberto Abib Andery e S ilv ia  
Tatiana Maurer Lane, logo acom panhados pela professora Odette 
Godoy Pinheiro (Furtado e cols., 1998).

Essa tentativa de uma ação de intervenção em bairros da pe
riferia de São Paulo aprofundou o divórcio entre proposições teó
ricas, investigação e atuação concreta visando atender uma popu
lação que não se encontrava nos manuais. Se até hoje ainda en
contramos na cham ada Psicologia Tradicional esse vazio entre 
teorias e prática adequada às condições brasileiras e latino-ameri
canas, o movimento que se iniciou naquela década desencadeou 
preocupações que serviram de marco (quase uma tentativa de rup
tura) para uma nova abordagem na Psicologia.

A nova abordagem também foi se concretizando com os con
tatos entre psicólogos da América Latina nos encontros da Socie
dade Interamericana de Psicologia (SIP), que apesar de, ainda de 
forma hegemônica, contribuir com a instalação e a manutenção 
da Psicologia burguesa originada nos Estados Unidos, permitiu 
uma identificação entre os profissionais “terceiro-mundistas” com 
as questões m ais prementes em seus países. Nessa direção, é pa
tente a contribuição de Martin-Baró (um psicólogo salvadorenho
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assassinado pelo governo ditatorial de El Salvador em 1989), que 
propugnava que “a transformação e a construção de uma verdade 
política e social por meio da pesquisa em Psicologia baseiam-se 
na crítica aos campos científicos que apresentam uma tendência 
a-histórica, individualista e universalista...” (segundo Furtado e 
cols., 1998, p. 81).

Furtado e cols. (1998) consideram que Martin-Baró

critica as teorias e a pesquisa psicológicas que apontam o observa
dor como sujeito neutro e externo, ou seja, que reproduzem o con
texto dado e acabam, assim, conscientemente ou não, defendendo 
os interesses da classe dominante ao manter o “status quo”, quando 
se propõem a categorizar, patologizar e objetivar as classes traba
lhadoras sem estudar particularidades e circunstâncias em que ocor
rem os processos estudados, (p. 81)

Silvia Lane vai além e considera que:

cabe ao psicólogo optar por uma prática que vise o desenvolvimen
to pleno da consciência de seus sujeitos, pois a sua individualidade 
só se concretizará na compreensão da totalidade social que o envol
ve. Levando-o a uma reflexão crítica da sua atividade, a qual por 
sua vez, o levará à superação da alienação — garantia para sua saú
de psicológica. (Lane, s.d.[a], p. 5)

Considerando a situação histórico-político-social da época, 
essas propostas eram bastante avançadas e até conseguiram a ade
são dos alunos da formação profissional. Entretanto, a professora 
Silvia Lane considerava que as questões mais profundas de refle
xão e produção de conhecimento que pudessem  responder às in
satisfações dos alunos e professores da graduação só poderiam ser 
desenvolvidas no nível da pós-graduação. Tais preocupações fo
ram temas freqüentes no setor de pós-graduação durante toda a 
década de 80, quando se instalou uma “linha de pesquisa ou linha 
de reflexão” identificada como “Psicologia M arxista” ou “Psicolo
gia Dialética” ou ainda “Psicologia Materialista Dialética” . Dessas 
discussões participaram, e têm ainda participado, muitos profes
sores da graduação responsáveis pelas disciplinas ligadas à Psico
logia Sócio-Histórica.

A partir da década de 80, constituíram-se, então, núcleos de 
estudos e pesquisa vinculados à nova abordagem, agora identifi
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cada como Psicologia Sócio-Histórica. A esses núcleos incorpo
rou-se a professora Bader Burihan Sawaia, inicialm ente agregada 
ao núcleo da professora Silvia Lane que pouco a pouco fo i consti
tuindo seu próprio núcleo de pesquisa. Atualmente e sse  núcleo 
trabalha com a questão da exclusão social e das em oções enquan
to constitutivas da consciência do homem. Na década de 90, o 
professor Sergio Ozella, aluno de Silvia Lane e colaborador, junto 
com Bader Sawaia, após encerrar seu doutorado, criou um  núcleo 
sobre a questão da adolescência, dentro de uma abordagem  sócio- 
histórica. No setor de graduação, a abordagem tem sido desenvol
vida pela equipe que compõe este livro e tem atuado em  todos os 
níveis: formação geral (Psicologia Geral, Psicologia Social, Mode
los de Investigação, Eletivas de Form ação Geral: Tem áticas ou 
Teóricas e Núcleo de Formação Profissional).

Enfim, não podem os deixar de registrar as condições inter e 
intradeterminantes (para fazer uma analogia com Vigotski) que 
possibilitaram  a construção desta abordagem. A década de 80 (não 
obstante os teóricos sociopolíticos a considerem um a década per
dida) marca um a série de avanços na Psicologia. Criou-se a Asso
ciação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO), que —  na mes
m a lin h a da A sso c iação  V en ezuelana de P sico lo g ia  Social 
(AVEPSO) e seguindo como diretriz, embora não exclusiva, o En
contro da Sociedade Interamericana de Psicologia (SIP), realizado 
em 1979, em Lima (Peru) — se propunha construir “uma Psicolo
gia Social em bases materialista-históricas e voltadas para traba
lhos com unitários...” (Lane, 1984, p. 11). Opunha-se, desse modo, 
à Associação Latino-Americana de Psicologia Social (ALAPSO) que, 
apesar das condições totalmente distintas, mantinha a mesma vi
são de uma Psicologia descolada de sua realidade histórico e social.

Na década de 80 redefinem-se os Conselhos Regionais de Psi
cologia e, a partir da década de 90, o Conselho Federal de Psicolo
gia passa por uma reformulação no que se refere à sua representati- 
vidade e relação com os Conselhos Regionais (Bock, 1997).

Embora não tenha havido ainda uma conseqüência direta e 
concreta entre a categoria dos profissionais (ainda um tanto d is
tantes das condições concretas em que vive a população) e seus 
representantes (que adquiriram uma visão mais política e com 
prometida socialmente), parece-nos que há uma luz no fim do tú
nel. O surgimento de uma abordagem como a Psicologia Sócio-
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Histórica é significativo e indica uma possibilidade de transfor
mação bastante positiva. Veremos...

Foi nesse “caldo de cultura” acadêmico-político-histórico-pro- 
fissional” que se desenvolveu no Brasil a Psicologia Sócio-Históri- 
ca, cuja produção científica, especificamente a da PUC-SP, passamos 
agora a apresentar.

A metodologia

Este breve histórico da produção de conhecimento na abor
dagem sócio-histórica dentro da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo foi elaborado a partir do levantamento da produção 
científica (dissertações e teses) no Programa de Estudos Pós-Gra
duados em Psicologia Social, dos Trabalhos de Conclusão de Cur
so (TCCs) e do Programa de Iniciação Científica da Faculdade de 
Psicologia da PUC-SP.

O levantamento cobriu o período de 1979 a 1998 (no setor de 
pós-graduação) e de 1993 a 1998 (no setor de graduação). No pri
meiro caso, foram identificados 66 trabalhos; no segundo, 37 es
tudos em TCC e 6 estudos de Iniciação Científica.

Os trabalhos foram organizados e discutidos a partir de al
guns eixos de modo a visualizar melhor a contextualização das 
pesquisas. Tais eixos foram:

• temas desenvolvidos;
• categorias ou conceitos utilizados;
• metodologia adotada para coleta e análise de dados;
• autores que subsidiaram  os estudos.

Posteriormente, foram organizados em blocos corresponden
tes a períodos (diferentes para cada setor: pós-graduação-disserta- 
ções e teses; e graduação/TCCs e Iniciação Científica), períodos 
esses m arcados por m udanças substanciais em qualquer dos eixos 
utilizados e citados acima

Produção no Setor de Pós-Graduação em Psicologia Social

Aqui a organização e leitura dos dados seguiram a seguinte 
divisão dos blocos de trabalhos:
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• 1979/1984
• 1985/1990
• 1991/1993
• 1994/1998

Quadro 1 
1979 -  1984 (3 ESTUDOS)

TEMAS CATEGORIAS/
CONCEITOS

METODOLOGIA AUTORES

Trabalho Repres.Social Observação
Entrevista
Biografia

SUJ -  7/27

Berger/Luckmann
Moscovici
Lane
Marx/Engels

No período de 1979 a 1984, foram encontrados poucos traba
lhos, pois o Programa de Psicologia Social fora iniciado em 1972 
(ainda como um Programa de Psicologia com  concentração em 
Psicologia Social) e não havia muitas pesquisas encerradas. N a
quela época, o tempo de execução das pesquisas era muito longo, 
chegando a atingir até 10 anos em razão da população atendida 
(alunos de fora da capital ou do Estado de São Paulo) e pela 
inexistência de bolsas suficientes para contemplar os alunos que, 
em geral, desenvolviam seus estudos paralelamente às suas ativi
dades profissionais, o que não permitia uma dedicação exclusiva 
ao curso.

N esse período, o Programa era m arcado pela abordagem  
Cognitiva, m as sem pre lida de maneira crítica, apontando para a 
busca de alternativas a partir da professora Silvia T. M. Lane, 
um a das fundadoras do programa de pós-graduação em Psicolo
gia Social.

A linha de pesquisa emergente na época envolvia o conceito 
ou teoria das Representações Sociais. Apesar de todos os estudos 
se referirem a M oscovici como o introdutor desta abordagem, os 
estudiosos, tendo à frente a professora Lane, procuravam ir além 
do pensam ento desse autor, afastando-se de uma leitura positiva 
cognitivista e procurando aproximá-lo de uma leitura marxista.
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Desta forma, originalmente considerava-se que as Representações 
Sociais eram “construídas pela articulação de palavras em frases 
significativas a fim de descrever o que uma pessoa pensa a respei
to de algum aspecto do mundo que o cerca” (Lane, s.d.[b]), o que o 
levaria à reprodução da ideologia presente na sociedade. Entre
tanto, na m edida em que as Representações Sociais fossem  cons
truídas através de interações grupais, dentro das instituições orga
nizadas historicamente, elas seriam “ao mesmo tempo, um produ
to individual, conseqüência de suas vivências sociais e também 
uma construção grupai” (id., ibid.).

A partir dessas reflexões, numa tentativa de superar a con
cepção de Representações Sociais para além do empírico, toman
do como base o materialismo histõrico-dialético, e de articulá-la 
com novas categorias do psiquismo trazidas pela leitura de Leontiev 
— Consciência, Atividade e Personalidade — , passou-se a uma 
redefinição do conceito. Assim, consideravam-se as Representa
ções Sociais como “expressões do discurso de um indivíduo, o 
qual é o dado empírico a ser analisado, a fim de compreender como 
ele se tornou, ou não, consciente de suas determinações históri
cas” (Lane, s.d.[b]). Com essa nova forma de abordar o problema, 
a análise  das Representações Sociais, apenas enquanto dado 
empírico, nos permitiria “compreender os conteúdos da consci
ência de um indivíduo, considerando as contradições entre a fala 
e a ação, os estereótipos, significados ideológicos, as referências 
históricas e sociais etc.” (id., ibid.).

Em síntese, o conceito de Representações Sociais nestas pes
q u isas era im portante na m edida em que defin ia um  dado 
empírico, a partir do qual seria possível analisar os fatos de modo 
concreto.

Durante o período de 1985 a 1990, no qual foram levantados 
21 estudos, percebe-se um início e um incremento da pesquisa na 
abordagem  sócio-h istórica, se bem que ainda relativam ente 
“incipiente”. E o que se depreende a partir da am pliação dos te
mas estudados. Se até aquele momento, praticamente, a única 
temática era o Trabalho, agora ela se diversifica (sem nenhum des
taque especial) em Universidade, Comunidade, Magistério, Políti
ca e questões de Idade [jovens ou idosos).

Além do conceito de Representações Sociais, que continua 
bastante presente, passa a se destacar a categoria Consciência, uti-
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Quadro 2 
1985 -  1990 (21 ESTU D O S)

TEMAS CATEGORIAS/
CONCEITOS

METODOLOGIA AUTORES

Universidade
Comunidade
Professor
Política
Trabalho
Jovem
Idoso

Consciência 
( 10 ) -  50.0 %

Repres. Social 
( 8 ) -  40 %

Identidade 
( 7 ) -  35 %

Atividade 
( 6 ) -  30 %

Entrevistas 
(Estudo de Caso 
História de Vida)

Observação 
(Diário de Campo)

S. Lane - 1 3

Leontiev -10

Moscovici 
(Rep. Soc. -1 2 )

Marx/Engels -  10

Heller -  7

Ciampa -  6

Berger-Luckmann -  5

Menos citados

Vigotski
Habermas
Foucault
Goffman

(entre 3 e 4)

Análise de Discurso 
(Análise Gráfica do 
Discurso)

Análise de Conteúdo 
(Análise Qualitativa e 
Método Dialético)

SUJ -  1 / 40 (+  - 8)

lizada com mais freqüência pelos orientandos das professoras S il
via Lane e Bader Sawaia, esta última assum indo definitivamente 
suas atividades no Programa de Estudos Pós-Graduados em Psico
logia Social. As outras categorias do psiquism o (Atividade e Iden
tidade — que na PUC-SP ocupa o lugar da categoria Personalida
de) começam também a ocupar espaço entre todos os professores, 
ainda que não necessariamente em uma perspectiva materialista- 
histórico-dialética, que será, a partir desse momento, identificada 
com a sócio-histórica.

Vale destacar que, mesmo de maneira ainda pouco significa
tiva, algumas categorias que ocuparão maior espaço na década de 
90, tais como: linguagem, pensamento, emoção, alienação, são 
introduzidas, geralmente pela professora Lane, referindo-se aos 
estudos de Lev Semenovitch Vigotski.

No aspecto metodológico, os instrumentos de coleta são: 
Entrevistas (Estudos de Caso e História de Vida) e Observação
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(Diário de Campo), que possibilitam  a utilização de análises qua
litativas caracterizadas por duas vertentes: Análise de Discurso 
(Análise Gráfica do Discurso, desenvolvida pela professora S il
via Lane) e Análise de Conteúdo, sempre pautada pelo método 
dialético.

Entre os autores que subsidiam  os estudos sócio-históricos, 
destacam-se, além de Lane, Leontiev, que fora introduzido por ela. 
M oscovici ainda é um autor muito citado em razão do conceito/ 
teoria das Representações Sociais continuar a ser utilizado não 
apenas pelos adeptos da abordagem sócio-histórica como também 
por professores ligados à abordagem cognitivista. De qualquer 
maneira, outros autores com base materialista-histórica-dialética 
perm anecem  com o fontes com plem entares, dependendo da 
temática utilizada (Marx/Engels e Heller). Na linha de estudos de 
Identidade, surge um autor brasileiro e da PUC-SP, que irá perm a
necer durante o restante da década (Antonio Ciampa), e dois auto
res clássicos de transição entre o positivism o e o materialismo 
(Berger & Luckmann).

Os argumentos dos pesquisadores para justificar a nova for
ma de investigação se prendem a três aspectos:

• Críticas às abordagens tradicionais caracterizadas como: ten
tativa de superar a tradição positivista na pesquisa em Psi
cologia (Psicologia Social) que se restringiria ao nível “do 
observável” , manutenção de uma visão dicotômica da rela
ção Indivíduo/Sociedade, Físico/Psíquico, Psicológico/So
cial, Interno/Externo etc.

• Justificativas para a opção pela abordagem sócio-histórica: 
propiciaria o conhecimento do desenvolvimento da Cons
ciência (através das Representações Sociais). Possibilitaria 
captar o processo de mediação ideológica nas relações e 
com unicações com o outro, assim  como entender as ações 
sociais em um contexto historicamente determinado.

• Fundamentação da utilização do método dialético: permi
tiria superar a reificação dos fenômenos sociais. O uso da 
linguagem  e do movimento do pensam ento contextuali- 
zados historicamente. O uso das categorias da dialética para 
a compreensão das relações sociais.
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Quadro 3 
1991 -1992 (17 ESTUDOS)

TEMAS CATEGORIAS METODOLOGIA AUTORES

Prática Repr. Social Entrevista e Questionário S. Lane -  9
Profissional (9) -  56.2 % Continuam

Heller- 8
Trabalho Consciência Surgem

Política
(7) -  44,8 % Novas Propostas: Leontiev -  7

Com Orientação 
Sócio-histórica

Identidade 
(7) -  44.8 %

Atividade

Documentação. 

Análise de Conteúdo

Ciampa -  7 

Marx/Engels -  6

Saúde (5 )-3 1 .3  % Adquire Outras Formas: Habermas -  5

(Outras Subjetividade Análise categorial Berger/Luck Mann -  5
orientações) (3 )-1 8 .7 % Análise temática 

e
Núcleos de pensamento. Com 4 ou menos citações 

se mantém alguns e 
aparecem novos:

Moscovici
Vigotski
Cheptulin
Goffman
González-Rey
Dejours
Vasquez

No período de 1991 e 1992, em que foram encontrados 17 
estudos, não houve muitas mudanças no quadro geral. Entretan
to, consideramos importante destacá-lo por três pontos marcantes: 
a concentração em temáticas que indicam um maior compromisso 
social, a inserção de uma nova categoria que começava a ocupar 
espaço nos estudos e uma maior explicitação e definição de pro
cedim entos de an álise  de dados.

No que se refere à temática, retorna com bastante força a 
questão do Trabalho (visto como tema geral) e em particular a 
prática profissional do psicólogo, no que se refere a sua Identi
dade, Representação Social e Conscientização, particularmente 
orientados por professores vinculados à abordagem sócio-histó- 
rica. A questão da Saúde é m ais desenvolvida pelos professores 
que trabalhavam com a Representação Social em uma aborda
gem m ais tradicional.
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O item das categorias/conceitos não sofre alterações, m as ve- 
rifica-se o aparecimento, ainda pouco representativo, da Subjeti
vidade, que marca o início de uma nova direção na pesquisa só- 
cio-histórica.

Metodologicamente, continuam presentes as Entrevistas e os 
Questionários como estratégias de coleta de dados, embora a A ná
lise de Conteúdo adquira maior status que a Análise do Discurso e 
os procedimentos para a organização dos dados assum am  formas 
diferenciadas: categorias, temas ou núcleos de pensamento. E in
teressante destacar que a cham ada “metodologia dialética”, que 
marcara a transição nos períodos anteriores, não aparece mais como 
destaque para identificar a abordagem a partir da década de 90, 
como se já estivesse incorporada apenas a partir das obras ou au
tores utilizados como referência. Particularmente, parece-nos uma 
estratégia equivocada, já que a expressão só começara a ocupar 
espaço (na verdade a se introduzir na Psicologia) em período ain
da muito recente.

Os autores que subsidiam  os estudos na abordagem também 
se ampliam e se diluem mais, sendo que alguns são utilizados quase 
que exclusivam ente pelos trabalhos orientados por professores 
claramente ligados à Psicologia Sócio-Histórica: Leontiev, Vigotski, 
Marx/Engels, González-Rey, Cheptulin, Vasquez, enquanto outros 
se vinculam  a outras abordagens, basicamente Representação So
cial e Identidade: Berger & Luckm ann, H aberm as, D ejours, 
M oscovici. Outros, ainda, são utilizados indistintamente pelos tra
balhos de vários orientadores: Heller, Lane, M oscovici, Goffman e 
Ciampa.

É importante destacar que nesse período já há uma produção 
nacional (particularmente da PUC-SP) bastante utilizada, além de 
Silvia Lane e Antonio Ciampa, destacando-se Bader Sawaia.

Utilizando os aspectos já mencionados que nortearam os ar
gumentos dos pesquisadores para o uso da nova abordagem, des
tacamos que:

• Os pesquisadores não mais se preocupam em fazer críticas 
(diretas) às abordagens tradicionais. Limitam-se a inseri- 
las indiretamente nos argumentos por eles utilizados.

• Na justificativa do uso da nova abordagem, há duas ten
dências: os que se utilizam da Representação Social ressal
tam que ela identifica uma forma de construção social e
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permite superar o behaviorismo e o idealismo, bem  com o a 
dicotomia objetivo/subjetivo, além de permitir ao indiví
duo dar significado à sua vida cotidiana. Tam bém  con side
ram que, com essa abordagem, é possível ter acesso  ao pro
cesso de construção da consciência e com preender a  ativi
dade e a identidade. Já os pesquisadores que assum em  uma 
abordagem mais claramente sócio-histórica consideram  que 
ela permite reconhecer o conjunto das relações soc ia is tais 
como se apresentam num momento histórico, bem  como 
identificar e com preender os processos de apropriação, 
interiorização, exteriorização preconizados pela m etodolo
gia m aterialista dialética.

• No que se refere à metodologia m aterialista dialética, pou
ca coisa é acrescentada, destacando-se apenas um a forma 
de superar o empírico e o uso da linguagem como instru-

Quadro 4 
1994 -  1998 (25 ESTUDOS)

TEMAS CATEGORIAS METODOLOGIA AUTORES

Saúde -  9

Sócio-histór -  8 
Repr. Soc. 1

Trabalho -  7

Sócio-hist. -  6 
Identid. -1

Outros -  9

Todos Sócio-hist.

Significado/Sen tido 
(11) -4 4 .0  %

Subjetividade 
(6) -  24.0 %

Emoção 
Afetividade 
(6) -  24.0 %

Atividade 
(4) - 16.0 %

Consciência 
(4) - 16.0 %

Com 1 ou 2 
inserções:

Identidade 
Rep. Social

Surgem novas:

Mediação 
Conf Subjet.

Reafirma-se a metodologia 
que vinha sendo utilizada 
surgindo como novidade

Unidad. de Significação 
e

Núcleos de Significação

Vigotski - 1 2  

S. Lane -  9 

Heller -  8 

Foucault -  7 

Leontiev -  7 

Marx/Engels -6 

Sawaia -  6 

Spink, M. J. -  6 

Berg/Luck Mann -  5 

Goffman -  5 

Luria -  5 

Moscovici -  5 

Wertsch -  5

SUJ -  2 a 8
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mento de análise da consciência. Esse aspecto confirma o 
que foi dito anteriormente sobre a questão de não se desta
car essa metodologia dentro da abordagem sócio-histórica.

É importante esclarecer que no período de 1994 a 1998 in
cluímos apenas os trabalhos com uma abordagem claramente de
finida como sócio-histórica (um total de 25 estudos), eliminando 
aqueles ligados aos estudos de Identidade e Representação Social 
não fundamentados em autores representativos do método mate- 
rialista-histórico-dialético. Isso se deveu ao incremento de inves
tigações já identificadas com esse método que, naquele período, 
caracterizava grande parte dos estudos no Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Psicologia Social da PUC-SP.

N esta abordagem, as temáticas mais presentes se referiam à 
Saúde  e ao Trabalho. Além desses temas, também foram aborda
das as questões de Gênero, Idade, Comunidade e Violência.

A grande m arca nesse período refere-se à m udança das ca
tegorias/conceitos estudados nas pesquisas. Identidade e Repre
sentações Sociais saem  de cena e dão lugar, particularmente, à 
questão dos Significados e/os Sentidos como formas de se atingir 
a Subjetividade, assim  como a Emoção  e Afetividade. A Consciên
cia, do mesm o modo que a Atividade, apesar de aparentemente 
dim inuírem  sua presença como objeto específico de estudo, na 
verdade são utilizadas como categorias importantes para a com 
preensão da Subjetividade. Além disso, é possível inferir um 
movimento na direção da substituição das categorias Represen
tação Social e Identidade por Significado e Subjetividade, res
pectivam ente.

É interessante (talvez fosse mais correto dizer: importante) 
destacar que tais mudanças sejam decorrentes da relevância que a 
inserção das obras de Vigotski adquire no estudo do psiquism o no 
programa de Psicologia Social da pós-graduação e na Faculdade 
de Psicologia. A partir de Leontiev, há uma recuperação das obras 
básicas de Vigotski e de suas formulações a respeito das questões 
da Linguagem, Pensamento, Significado, Sentido e M ediação  como 
elementos fundamentais na construção do psiquism o, que insti
garam as pesquisas nesta área, como forma de superar a Psicolo
gia naturalizante vigente por uma Psicologia m ais comprometida 
social, política e historicamente.
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No que se refere aos aspectos metodológicos, não há grandes 
alterações. Destacamos que nos trabalhos pesquisados utilizam - 
se procedimentos de análise identificados como núcleos de signi
ficação  ou unidades de significação que parecem se diferenciar 
apenas na maneira de formulação e não no procedim ento para 
organização de análise dos dados.

Além da am pliação e especificação que se notou nas catego
rias/conceitos, os autores e fontes utilizadas marcam definitiva
mente o crescimento e o amadurecimento da postura sócio-histó- 
rica nesse processo de construção de uma nova abordagem  em 
Psicologia. Vigotski, que até 1993 aparece esporadicam ente como 
referência nos estudos, assum e de maneira marcante a liderança 
dos autores consultados. Com exceção de Mary Jane Spink (e ou
tros autores vinculados tradicionalmente aos estudos de Repre
sentações Sociais) e Foucault, sempre presente como um  crítico 
da Psicologia institucionalizada, os outros autores referenciados 
estão, de alguma forma, ligados ao materialismo-histórico-dialético. 
E importante destacar que, a partir de 1997, surgem, nesta aborda
gem, novas produções nacionais ou latino-americanas, além  dos 
já presentes, Lane, Saw aia e Ciampa. Podemos destacar: Pino, 
Molon, González Rey, Bock e Neves, que, apesar de aparecerem 
com poucos registros, são importantes nos trabalhos investigados.

Seguindo o mesmo procedimento utilizado nos períodos an
teriores, vale destacar alguns novos argumentos utilizados pelos 
pesquisadores para sua nova forma de investigação:

• No que se refere às críticas às abordagens tradicionais, há o 
argumento de que essas formas de investigação propiciam 
pouco comprometimento e pouca possibilidade de trans
formação social.

• Quanto à justificativa da abordagem sócio-histórica, desta
ca-se a ênfase dada à questão da historicidade, particular
mente na definição e caracterização dos temas ou concei
tos envolvidos na pesquisa.

• Novamente a questão do método dialético é pouco desen
volvida, sendo m ais destacada a questão da intersubjetivi- 
dade como espaço para a compreensão dos fenômenos so
ciais através do estudo da linguagem, do sentido e signifi
cado da palavra.
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Produção na graduação (TCCs e Iniciação Científica)

Quadro 5
TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO EM PSICOLOGIA - T.C.C. 

1993 -  1998 (37 ESTUDOS)

PERÍODO TEMAS CATEGORIAS/
CONCEITOS

METODOLOGIA AUTORES

1993/1994 Prática Profis. 
Educação

Repres. Social 
Identidade

Entrevistas 
Anal. de Cont.

Mary Jane Spink 
A. C. Ciampa

Moscovici 
Leontiev 
Silvia Lane

1995/1996 Prática Profis.
Trabalho
Idosos
Adolescentes

Repres. Social 
Sentido/Significado 
Identidade 
Consciência

Entrevistas 
Desenho 
História de Vida 
Questionário 
Observação

Anal. De Cont.

Moscovici 
Mary Jane Spink 
A. C. Ciampa

Leontiev

1997/1998 Trabalhador 
Prática Profis. 
Adolescentes 
Organizações

Consciência
Atividade
Identidade

(em geral juntos)

Sentido/Significado 
Repres. Social 
Linguagem 
Config. Subjetiva

Entrevistas 
Estudo de Caso 
Redação 
História de Vida 
Frases Incompl.

Anal. de Cont.

Ana M. B. Bock 
Silvia Lane 
Wanda M. J. Neves 
Vigotski 
Leontiev 
A. C. Ciampa 
Adélia Climaco 
M. G. Gonçalves

Os 37 TCCs resultaram de um levantamento realizado nos 
Livros de Resum os dos Trabalhos de Conclusão de Curso da Fa
culdade de Psicologia. Tal levantamento talvez omita algum as 
produções em virtude de alguns alunos não terem enviado o resu
mo para a inclusão nos referidos Livros. Os TCCs referem-se a 
uma monografia desenvolvida pelos alunos do último ano da Fa
culdade de Psicologia, que pode contemplar uma pesquisa de cam
po ou laboratório ou uma reflexão teórica. A monografia é orienta
da por membro do corpo docente da Faculdade e avaliada por dois 
professores, sendo um deles o orientador. A implantação dessa 
produção deu-se a partir de 1993.

O procedimento e organização do material foram os mesmos 
utilizados na Produção das Teses e Dissertações do Programa de 
Psicologia Social descrito acima. Os eixos foram os mesmos e a



PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA: Metodologia e Pesquisa 157

divisão por períodos resultou em três blocos: 1993/1994,1995/1996, 
1997/1998, segundo os mesmos critérios utilizados para a s  Teses 
e Dissertações.

Os seis trabalhos de Iniciação Científica resultaram de infor
m ações pessoais fornecidas pelos professores orientadores e cons
tituem apenas uma amostra, já que não foi possível o contato com 
todos os orientadores no período estudado, isto é, entre 1993 e
1998. Estes não foram organizados em um quadro, mas estão  con
tem plados nas reflexões que seguem abaixo.

Percebe-se uma clara relação entre o desenvolvim ento dos 
trabalhos dos alunos nos setores de pós-graduação e de graduação 
na seguinte direção: as reflexões e o afunilamento dos trabalhos 
na abordagem sócio-histórica na pós-graduação vão sendo incor
porados e apropriados nas disciplinas e, conseqüentemente, nas 
propostas dos TCCs. Isso se dá pela titulação dos professores da 
graduação, bem como pelo intercâmbio que começa a ser am plia
do entre os dois setores. Essa sincronia, entretanto, apresenta um 
intervalo de tempo entre a produção na pós-graduação e na gra
duação.

No primeiro período (1993-1994), verifica-se como temática 
principal a questão da Prática Profissional, acompanhada, com uma 
produção menor, pela questão da Educação, ambos em geral liga
dos à prática e formação em Psicologia. Esse quadro é semelhante 
ao apresentado pelo setor de pós-graduação durante o período de 
1 9 9 1 e 1992.

As categorias e conceitos utilizados nesse período refletem o 
período que vai até 1990 na produção de Teses e Dissertações, isto 
é, a presença forte das Representações Sociais e Identidade, traba
lhados através de Entrevistas e Análise de Conteúdo. O mesmo 
fenômeno verifica-se no que se refere aos autores utilizados como 
referência, ressaltando que se destacavam autores e obras mais 
acessíveis aos alunos da graduação. Observa-se que, enquanto a 
temática apresenta um intervalo m ais curto na assim ilação da 
graduação, as categorias estudadas e a metodologia levam mais 
tempo nesse processo.

No período que vai de 1995 a 1996, as semelhanças se repe
tem e temos a continuidade da Prática Profissional, mas já acresci
da de outras, tais como: Trabalho, Idosos e Adolescentes. Da m es
ma maneira, mantêm-se as categorias/conceitos de Representação
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Social e Identidade, agora com a introdução da Consciência e Sen
tido/Significado. As metodologias se expandem com novos instru
mentos de coleta: História de Vida, Desenhos, Questionários e 
Observação, além das Entrevistas.

No período mais recente, a aproximação entre pós-graduação 
e graduação se acentua tanto nas temáticas quanto nos conceitos/ 
categorias, caracterizados pela grande diminuição das Represen
tações Sociais e pelo aumento do uso de Significado/Sentido. O 
fenômeno se repete nos aspectos metodológicos e nos autores uti
lizados. Neste último eixo, há um aumento de autores nacionais e 
a incorporação definitiva da produção de Vigotski. Em síntese, a 
partir de 1995, o intervalo entre o conteúdo e a metodologia utili
zados na pós-graduação e na graduação se torna menor e fica 
delineada, de maneira mais clara, a perspectiva sócio-histórica na 
produção dos trabalhos de investigação e na produção de conhe
cimento em Psicologia.

Referências bibliográficas

BOCK, A. M. B. As aventuras do Barão de Münchhausen na Psicologia: 
um estudo sobre o significado do fenômeno psicológico na categoria 
dos psicólogos. Tese de Doutorado. São Paulo, PUC-SP, 1997. 

FURTADO, O.; BUCHARA, T. & RIBEIRO, C. A Psicologia Social e a ação 
social. Psicologia Revista, (7): 79/91, São Paulo, dez. 1998.

LANE, S. T. M. O psicólogo brasileiro à procura de sua identidade. São 
Paulo, s.d.[a] (mimeo.)

_____ . Representações sociais no contexto sócio-histórico. São Paulo,
s.d.[b] (mimeo.)

_____ . A Psicologia Social e uma nova concepção do homem para a
Psicologia. In: LANE, S. T. M. & CODO, W. (orgs.). Psicologia So
cial: o homem em movimento. São Paulo, Brasiliense, 1984. 

OZELLA, S. O ensino de Psicologia Social no Brasil: um estudo sobre o 
pensar e o agir de seus professores. Tese de Doutorado em Psicolo
gia Social. São Paulo, PUC-SP, 1991.



P a r t e  I I I

A PRATICA PROFISSIONAL EM 
PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA

Ana Mercês Bahia Bock

Transformar um conhecimento em uma prática profissional 
é uma tarefa à qual temos nos dedicado. Inicialmente, nos parecia 
uma tarefa urgente, porém ainda difícil. No entanto, aos poucos, 
fomos nos dando conta de que nosso pensamento teórico se torna
ra possível por desenvolvermos já há alguns anos uma prática em 
Psicologia educacional que não precisava ser “reinventada”. Esta
va lá, constituída. O que precisávam os e ainda precisam os fazer é 
sistem atizar os princípios característicos desse fazer. Esse é o de
safio que aceitam os neste trecho deste livro.

A intervenção de um profissional deve ser vista, acima de 
tudo, como trabalho, isto é, como emprego de energia de forma 
intencionada para produzir transformações no meio. Assim, tra
balhar é transformar.

A primeira questão que se apresenta na prática da Psicologia 
é exatamente esta: o que transformamos?

Transformamos, porque nele interferimos, o processo psico
lógico de pessoas. Para isso, precisam os nos posicionar sobre o 
que surge como o momento atual e o que se apresenta como fina-
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lidade da intervenção. É o que os psicólogos têm feito há anos, 
pois fazem diagnóstico e posteriormente encerram o trabalho, o 
que significa que atingiram a finalidade da intervenção. No entan
to, os psicólogos têm tido dificuldade de perceber esse processo 
como trabalho, no sentido da intervenção intencionada. Muitas 
vezes, negam-no com justificativas ou idéias de que “o psicólogo 
não transforma as pessoas, apenas dá as condições para que elas 
se m odifiquem ” .

Ora, isso é negar a intervenção do psicólogo como trabalho e 
é negar que temos uma intencionalidade em nossa prática profis
sional. Se não tivéssem os esta intencionalidade baseada em pa
drão e modelo de “funcionamento psíquico”, como faríamos diag
nósticos, como planejaríam os o trabalho, como daríamos por en
cerrado nosso trabalho?

A questão central, talvez ética, deste processo é que, ao pla
nejar nossa intervenção, consideramos não só nossos conhecimen
tos teóricos (referências/padrões fornecidos pela teoria adotada) e 
valores pessoais, mas, em primeiro plano, as condições, necessi
dades, vontades e projetos da pessoa para a qual prestamos nosso 
serviço.

Mal comparando, mas utilizando o exagero como forma di
dática, poderíamos dizer que, ao manusearmos o barro, buscando 
imprimir-lhe uma forma útil às nossas necessidades, ele também 
se apresenta, a nós, com suas características, possibilidades p lás
ticas, resistência... As pessoas são assim. Consideradas suas ca
racterísticas e a riqueza plástica do homem, sempre sabem os que 
nossa intervenção se torna, no caso do homem, um trabalho du
plo: a intervenção do profissional que, internalizada pelo sujeito, é 
transformada, através de um trabalho de conversão das expres
sões do profissional em possibilidades individuais. Trabalham os 
dois!

Explicitada essa questão básica, podem os agora afirmar que, 
na prática profissional em Psicologia Sócio-Histórica, o projeto de 
intervenção é fundamental, pois estão nele os valores e funda
mentos teóricos da Psicologia, as possibilidades sociais e a visão 
do profissional sobre o projeto do sujeito.

Uma prática que se explicita em termos de sua intencionali
dade e sua finalidade. Uma prática profissional que se expõe e se 
afirma como transformadora.
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Mas, transformamos o quê? Interferimos no processo psico
lógico, ou seja, atuamos para transformar algo no processo de re
gistro do mundo que as pessoas fazem. Trabalhamos para (re)criar 
sentido nesses registros.

O processo psicológico, como forma hum ana de construção 
do registro sobre o mundo nos permite organizar a realidade no 
nível subjetivo e atuar no nível objetivo construindo a realidade; 
esse processo de registro do mundo é o objeto de trabalho do p si
cólogo.

Recriar sentidos e refazer projetos de vida, transformando a 
possibilidade de intervenção no mundo cotidiano, é o que busca
mos.

Se atuamos na orientação profissional ou sexual, vamos cons
truir técnicas e formas de trabalho que permitam refletir sobre o 
que já se construiu até esse momento da vida acerca desse assunto 
ou tema, de modo a introduzir novas informações capazes de con
tribuir para a reestruturação do que estava configurado e transfor
mar assim  o projeto do indivíduo de forma a permitir uma inter
venção m ais satisfatória no mundo cotidiano. Ações no mundo e 
sentidos psicológicos devem estar dialeticamente relacionados para 
cada um de nós, gerando sentimentos de satisfação e movimentos 
pessoais.

Se atuamos na clínica, no sentido terapêutico, trabalhamos 
para romper processos de fragilização nos sujeitos. Entendemos 
que a saúde psicológica dos sujeitos está exatamente na possibili
dade de enfrentar cotidianamente o mundo, de modo a interferir 
nele, construindo soluções para dificuldades e problemas que se 
apresentem. A fragilização do indivíduo se expressa em dificulda
des para dar conta dessa tarefa. O sujeito fica fragilizado diante do 
mundo. A intervenção do psicólogo busca interferir na constru
ção dos sentidos, isto é, nos registros que o sujeito fez do mundo, 
registros esses que são fonte de suas fragilizações. Por exemplo, o 
sujeito que fica desempregado por longo período em nossa socie
dade, dadas as condições sociais e os valores dominantes em nos
so meio, constrói, com certa facilidade, a idéia de que é incompe
tente e por isso está desempregado. Essa construção subjetiva pode 
fragilizar o sujeito. Pode impedi-lo de enfrentar as dificuldades 
que se lhe apresentam dia-a-dia. Transformar essas construções 
envolve um trabalho em Psicologia. Um trabalho clínico, de re-
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construção de sentido, pois o que pode ser aparentemente sim ples 
não é, pois envolve a organização psicológica do sujeito no decor
rer de sua vida. Vários elementos de registro estarão em jogo e 
precisam  ser buscados.

O trabalho clínico pode ser diferenciado do trabalho educa
cional exatamente neste aspecto: o trabalho educacional antecipa 
qualquer fragilização do sujeito; é uma intervenção que se faz para 
promover a capacidade de intervenção e de transformação do ho
mem sobre o mundo cotidiano. Damos a ele instrumentos que jul
gamos adequados para esse enfrentamento; são informações, são 
relações, são capacidades. O trabalho clín ico é um  trabalho 
terapêutico, isto é, uma intervenção que vem para recuperar ou 
romper um processo de fragilização que se apresenta como im pe
ditivo, dificultador e ameaçador. Ambos, quando realizados da 
perspectiva sócio-histórica, exigem que o sujeito seja pensado em 
sua inserção sociocultural e todas as suas capacidades e dificul
dades sejam vistas da perspectiva histórica.



CAPÍTULO 9

A ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COM ADOLESCENTES:
um exemplo de prática na abordagem sócio-histórica

Wanda Maria Junqueira Aguiar 
Ana Mercês Bahia Bock 

Sérgio Ozella

A concepção de adolescente

Pode parecer estranho ao leitor iniciarmos uma apresentação 
de uma experiência de prática na abordagem sócio-histórica com 
uma discussão a respeito da concepção de adolescente. Entretan
to, se partirmos da perspectiva de que toda prática (em qualquer 
ciência) se sustenta em pressupostos teóricos, que por sua vez es
tão impregnados de visões de mundo, de homem, de seu objeto de 
atuação, em síntese, de uma ideologia que irá determinar funda
mentalmente a atuação do profissional, este início não poderá ser 
encarado com estranheza.

No nosso caso, em que a experiência a ser relatada se refere à 
Orientação Profissional com jovens, a concepção que se tenha do 
adolescente, de suas determinações, de sua constituição, de seu 
papel ou sua identidade, sem dúvida marcará esta prática para 
direções diversas, dependendo de como se olha este sujeito, assim  
como a questão do trabalho e seus desdobramentos. Esta última



164 PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA

questão será colocada no relato da experiência. Cabe a nós, nesta 
introdução, historiar e contextualizar a visão que a Psicologia tem 
tido sobre o adolescente.

Parece-nos indiscutível que a concepção que a Psicologia tem 
acatado sobre o adolescente tem uma marca indelével da aborda
gem psicanalítica. Desde o início do século XX, quando a adoles
cência começa a ocupar um espaço enquanto objeto de estudo da 
ciência e, em particular, da Psicologia, a partir de Stanley Hall, 
este momento da vida do homem passou a ser identificado como 
uma etapa marcada por tormentos e conturbações vinculadas à 
emergência da sexualidade. Esta concepção foi reafirmada com a 
influência que a psicanálise veio a ter na formação do conheci
mento psicológico.

Erikson (1976), Debesse (1946), para citar apenas alguns, as
sim  como, Aberastury (1980), Aberastury e Knobel (1981), na Amé
rica do Sul, marcaram esta visão que constituiu uma concepção 
naturalista e universal do adolescente produzida e reproduzida 
pela cultura ocidental, assim ilada pelo homem comum e pelos 
meios de com unicação de m assa e reafirmada pela Psicologia tra
dicional.

Apenas para ilustrar esta perspectiva, podemos utilizar algu
mas citações que marcam a naturalização do adolescente. Debesse 
(1946) afirma que a adolescência não é uma sim ples transição en
tre a infância e a idade adulta, mas ela possui uma mentalidade 
própria com um psiquism o característico dessa fase.

Aberastury (1980) considera a adolescência como “um mo
mento crucial na vida do homem e constitui a etapa decisiva de 
um processo de desprendimento” (p. 15), e vai além, afirmando 
que “a adolescência é o momento mais difícil da vida do homem...” 
(p. 29). Por sua vez, Aberastury e Knobel (1981) introduzem a 
“síndrome normal da adolescência” e condiciona toda a realidade 
biopsicossocial a circunstâncias interiores ao afirmar uma “crise 
essencial da adolescência” (p. 10). Além disso, ele enfatiza que 
“o adolescente passa  por desequilíbrios e instabilidades extre
m as” (p. 9) e que “o adolescente apresenta uma vulnerabilidade 
especial para assim ilar os im pactos projetivos de pais, irmãos, 
amigos e de toda a sociedade” (p. 11).

Apresentados como inerentes ao jovem, esses desequilíbrios 
e instabilidades pressupõem uma crise preexistente no adolescente.
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É essa a perspectiva que marca a naturalização e a universalização 
do comportamento adolescente e que tem imperado na concepção 
desse momento da vida do homem pela Psicologia.

Osório (1992), outro autor adepto da abordagem psicanalítica, 
apesar de concordar com o caráter universal da adolescência, faz 
um a ressalva ao considerar que a crise de identidade do adolescen
te tem sentido apenas nos jovens de classes sociais mais privilegia
das que não têm a preocupação com a luta pela sobrevivência, mas 
na verdade acaba identificando essa crise em qualquer jovem, m es
mo aqueles em “condições de vida extremamente adversas, desde 
que assegurada a satisfação das necessidades básicas...” (p. 21).

Além disso, o autor destaca um a das “m arcas” da adolescên
cia — a rebeldia — afirmando que “ ... sem rebeldia e sem contes
tação não há adolescência normal... O adolescente subm isso é que 
é exceção à norm alidade” (p. 47). Dessa maneira, reafirma a ques
tão da Síndrome Normal e da universalidade na concepção de ado
lescente.

A visão preconceituosa da adolescência como uma etapa de 
crise e turbulência presente na psicologia deveria ser revista, no 
mínimo, por apresentar, potencialmente, alguns riscos. Segundo 
Blasco (1997), o primeiro risco seria rotular de patológico o ado
lescente não-rebelde ou que não aparente as dificuldades conti
das na síndrome normal da adolescência. O segundo risco seria 
que, ao considerar “saudável o ‘ser anormal’, é possível que pro
blemas sérios que apareçam na adolescência não sejam reconhe
cidos” como tal (p.146). Desta forma, algumas alterações de com
portamento que surjam nesta fase podem ser minim izadas e atri
buídas a “bobagens da idade” (p. 147).

Foi essa a concepção de adolescente que permeou as teorias 
psicológicas durante todo o século XX. É surpreendente que m es
mo com estudos antropológicos que vêm questionando a univer
salidade dos conflitos adolescentes, a Psicologia convencional in
sista em negligenciar a inserção histórica do jovem, suas condi
ções objetivas de vida.

Ao supor uma igualdade de oportunidades entre todos os ado
lescentes, a Psicologia que se encontra nos manuais de Psicologia 
do Desenvolvimento dissim ula, oculta e legitima as desigualda
des presentes nas relações sociais, situa a responsabilidade de suas 
ações no próprio jovem, se ideologiza (Clímaco, 1991 e Bock, 1997).
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Além desses autores, no Brasil, Santos (1996) e Peres (1998) 
com põem um grupo de profissionais que vêm questionando essa 
visão, tanto na Psicologia como em outras áreas das ciências hu
manas e sociais. Santos destaca algumas im plicações dessa con
cepção, das quais destacamos três:

• uma desconexão e dessintonia entre com prom issos teóri
cos e fatos, o que tende a uma ideologização nas conclu
sões dos estudos.

• uma relativização extremada, no sentido de que os estudos 
sobre adolescência são fundamentados em um único tipo 
de jovem: homem-branco-burguês-racional-ocidental, oriun
do, em geral, da Europa Centro-Ocidental ou dos Estados 
Unidos da América, nunca do Terceiro Mundo. Em sínte
se, o adolescente em pauta nos estudos pertence à classe 
média/alta urbana e nunca a outras classes sociais, etnias, 
ou a outros contextos, como o rural, por exemplo.

• as concepções são marcadas pelo adultocentrismo, isto é, o 
parâmetro é sempre o adulto.

Assim , é preciso fazer a crítica a essas concepções que natu
ralizam  a adolescência e passar a contribuir para a construção de 
uma perspectiva histórica.

A concepção sócio-histórica de adolescência

Temos buscado uma saída teórica que supere essas visões 
naturalizantes da adolescência, presentes e dominantes na Psico
logia.

Tais visões têm sido responsáveis pelo ocultamento das de
terminações sociais de fenômenos como a adolescência. Entende
mos que é preciso abandonar as visões naturalizantes, principal
mente pelo fato de que elas geram propostas de trabalho que acei
tam a realidade social como imutável e que não vêem nas ques
tões da Psicologia determinações que são sociais.

A visão sócio-histórica concebe o homem como um ser histó
rico, isto é, um ser constituído no seu movimento; constituído ao 
longo do tempo, pelas relações sociais, pelas condições sociais e 
culturais engendradas pela humanidade. Essa visão gera uma con-
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cepção de adolescência diferente e, a nosso ver, faz avançar a Psi
cologia, uma vez que:

• vincula o desenvolvimento do homem à sociedade, vin
culando também a Psicologia ao desenvolvimento social. 
Ao falar do desenvolvimento humano e da adolescência, 
estaremos falando do desenvolvimento da sociedade. A ado
lescência deixa de ser analisada como algo abstrato, algo 
natural e em si, para se vista como uma etapa que se desen
volve na sociedade, uma fase do desenvolvimento e uma 
etapa na história da humanidade;

• é uma concepção que “despatologiza” o desenvolvimento 
humano na medida em que o torna histórico. Passam os a 
compreender que as formas que assum im os como identi
dades, personalidades e subjetividades são construídas h is
toricamente. A sociedade, construída por nós mesmos, nos 
dá os limites e as possibilidades de “serm os”. A adolescên
cia, na forma como se constitui, deve ser entendida no seu 
movimento e suas características devem ser com preendi
das no processo histórico de sua constituição;

• deixamos de ser tão moralistas ou prescritivos de uma su 
posta normalidade. O “normal” em nossa sociedade nada 
m ais é que aquilo que os homens se interessaram em valo
rizar, mas não é nem natural, nem eterno. Tudo, no psiquis
mo humano, pode ser diferente. Os modelos de normalida
de e de saúde precisam  ser considerados historicamente. 
As características da adolescência têm sua explicação nas 
relações sociais e na cultura e não no próprio desenvolvi
mento do sujeito que se constitui como adolescente. Claro 
que o sujeito construirá esse processo imprimindo-lhe suas 
características; mas a adolescência como conceito geral, 
como referência cultural para o próprio sujeito que se cons
titui, não pode ser analisada a partir do sujeito, como se 
suas características surgissem  naturalmente à medida que 
atingisse determinada idade.

0 conceito de adolescência

Para apresentarmos nossa conceituação de adolescência, res
ponderemos brevemente a três questões:
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• a adolescência existe?
• há características naturais na adolescência?
• o que é a adolescência?

A adolescência existe?

Algumas concepções que questionam o conceito de adoles
cência têm negado o próprio conceito, por considerá-lo desneces
sário. Para a Psicologia Sócio-Histórica, a adolescência existe, mas 
não é um a fase natural do desenvolvimento humano. E criada h is
toricamente pelo homem, nas relações sociais, enquanto um fato, 
e passa  a fazer parte da cultura enquanto significado.

Há características naturais na adolescência?

Não. A adolescência não é um período natural do desenvol
vimento. É um  momento significado, interpretado e construído 
pelos homens. Estão associadas a ela marcas do desenvolvimento 
do corpo. Essas marcas constituem também a adolescência enquan
to fenômeno social, mas o fato de existirem enquanto marcas do 
corpo não deve fazer da adolescência um fato natural. Há muitas 
outras características que constituem a adolescência; mesmo as 
marcas corporais são significadas socialmente e não devem ser 
tom adas no conceito de adolescência em si, como características 
do corpo e, portanto, naturais. Exemplo disso são os seios na me
nina e a força m uscular nos meninos. Sabemos que os seios e o 
desenvolvimento da m assa m uscular acontecem na mesma fase 
da adolescência, mas a menina que tem seus seios se desenvol
vendo não os vê, sente e significa como possibilidade de amam en
tar seus filhos no futuro, o que seria vê-los como naturais. Com 
certeza, em algum  tempo ou cultura isso  já foi assim . Hoje, os 
seios tornam as meninas sedutoras e sensuais. Esse é o significado 
atribuído em nosso tempo. A força m uscular dos meninos já foi 
significada como possibilidade de trabalhar, guerrear e caçar. Hoje 
é beleza, sensualidade e m asculinidade.

Da m esm a forma, o jovem não é algo “por natureza” . Como 
parceiro social, está ali, com suas características, que são inter
pretadas nessas relações; tem, então, o modelo para sua constru-
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ção pessoal. Construídas as significações sociais, os jovens têm 
então a referência para a construção de su a  identidade e os ele
mentos para a conversão do social em individual.

0 que é a adolescência?

A abordagem  só c io -h istó rica  ex ig e  que a qu estão  se ja 
reformulada: como se constituiu historicam ente esse período do 
desenvolvimento? Isso porque, para esta abordagem, só é possível 
compreender qualquer fato a partir de su a  inserção na totalidade 
em que ele foi produzido, totalidade essa  que o constitui e lhe dá 
sentido. Responder o que é a adolescência implica buscar com
preender sua gênese histórica e seu desenvolvimento.

A adolescência deve ser com preendida nessa inserção. É im
portante perceber que essa totalidade social é constitutiva da ado
lescência, ou seja, sem essas condições sociais a adolescência não 
existiria ou não seria esta da qual falam os. Não estamos nos refe
rindo, portanto, a condições sociais que facilitam, contribuem ou 
dificultam o desenvolvimento de determ inadas características do 
jovem; estamos falando de condições sociais que constroem uma 
determinada adolescência.

E como teria sido construída a adolescência?
Adélia Clímaco (1991) traz em seus estudos vários fatores so

ciais, econômicos e culturais que nos possibilitam compreender 
como surgiu a adolescência. Retomaremos aqui tais fatores: na so
ciedade moderna, o trabalho, com sua sofisticação tecnológica, pas
sou a exigir um tempo prolongado de formação, adquirida na esco
la, reunindo em um mesmo espaço os jovens e afastando-os do tra
balho por algum tempo. Além disso, o desemprego crônico/estrutu
ral da sociedade capitalista trouxe a exigência de retardar o ingres
so dos jovens no mercado e aumentar os requisitos para esse ingres
so, o que era respondido pelo aumento do tempo na escola.

A ciência, por outro lado, resolveu muitos problemas do ho
mem e ele teve a sua vida prolongada, o que trouxe desafios para a 
sociedade, em termos de mercado de trabalho e formas de sobre
vivência.

Estavam dadas as condições para que se mantivessem as crian
ças m ais tempo sob a tutela dos pais, sem ingressar no mercado de
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trabalho. Mantê-las na escola foi a solução. A extensão do período 
escolar e o conseqüente distanciamento dos pais e da família e a 
aproximação de um grupo de iguais foram as conseqüências des
sas exigências sociais. A sociedade então assiste à criação de um 
novo grupo social com padrão coletivo de comportamento: a ju 
ventude/a adolescência.

A adolescência se refere, assim, a esse período de latência 
social constituída a partir da sociedade capitalista gerada por ques
tões de ingresso no mercado de trabalho e extensão do período 
escolar, da necessidade do preparo técnico.

Essas questões sociais e históricas vão constituindo uma fase 
de afastamento do trabalho e de preparo para a vida adulta. O de
senvolvimento e aparecimento de transformações no corpo vão sen
do tomadas como marcas do corpo, que sinalizam a adolescência.

Outro elemento importante são as características destes jo
vens, neste momento. Eles já possuíam  a força e as capacidades 
para ingressar no mundo adulto, como vinham fazendo até então. 
Agora, por necessidades sociais, estavam im pedidos ou não auto
rizados para esse ingresso. Vamos assistir à construção da contra
dição básica que caracterizará a adolescência: os jovens apresen
tam todas as possibilidades de se inserir na sociedade adulta, em 
termos cognitivos, afetivos, de capacidade de trabalho e de repro
dução. No entanto, a sociedade adulta pouco a pouco lhes tira a 
autorização para çssa inserção. O jovem se distancia do mundo do 
trabalho e, com isso, se distancia também das possibilidades de 
obter autonomia e condições de sustento. Aumenta o vínculo de 
dependência do adulto, apesar de já possuir todas as condições 
para estar na sociedade de outro modo. É dessa relação e de sua 
vivência enquanto contradição que se constituirá grande parte das 
características que compõem a adolescência: a rebeldia, a morató
ria, a instabilidade, a busca da identidade e os conflitos. Alguém 
que está apto a fazer muitas coisas da vida adulta e que não tem 
autorização para isso é alguém que deixa de experimentar suas 
possibilidades na realidade social, podendo mesmo se ver como 
onipotente, pois também não testa seus limites e im possibilida- 
des. E ssas características, tão bem anotadas pela Psicologia, ao 
contrário da naturalização que se fez delas, são históricas, isto é, 
foram geradas no processo histórico da sociedade e vão se trans
formar ou ser reforçadas, dependendo das condições materiais da 
vida de um determinado grupo social.
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É preciso superar as visões naturalizantes e entender a ado
lescência como constituída socialmente a partir de necessidades 
sociais e econômicas dos grupos sociais e olhar e compreender 
suas características como características que vão se constituindo 
no processo. Cada jovem se constituirá em relações que dão por 
suposto essa passagem  e esperam encontrar no jovem aquelas ca
racterísticas. Os modelos estarão sendo transmitidos nas relações 
sociais, através dos meios de comunicação, na literatura e através 
das lições dadas pela Psicologia. Nós, psicólogos, somos também 
construtores privilegiados dos modelos de adolescência, pois nos
sas teorias vão definindo e divulgando como é “ser jovem” .

A Orientação Profissional, quando vê a adolescência como 
fase natural caracterizada por dúvidas e crises de identidade, terá, 
com certeza, um tipo de proposta de trabalho; a própria escolha 
de profissão fica naturalizada. Contudo, quando considera que essa 
fase é construída historicamente e que suas dificuldades são gera
das fundamentalmente pela contradição condição/autorização, terá 
outro tipo de proposta para esses jovens. Contribuir para que com
preendam esse processo e se apropriem de suas determinações, 
tornando-se m ais capazes de interferir no mundo social, deve ser 
a meta desse trabalho.

A prática em Orientação Profissional: uma possibilidade de promoção de saúde

Tendo como fundamento a concepção de indivíduo/adoles
cente apresentada, podem os introduzir nossas reflexões sobre a 
prática em Orientação Profissional.

Falar sobre a prática de O. P., a nosso ver, não pode ser ape
nas a apresentação de um conjunto de estratégias e atividades. 
Consideram os fundamental na discussão do “como fazer” a refle
xão sobre os fundamentos e pressupostos teóricos que orientam a 
prática, indicando assim  a ética que aí está contida.

Neste sentido, um primeiro aspecto a ser destacado é nossa 
concepção de O. P. como uma prática promotora de saúde.

Como já dissem os, acreditamos que o indivíduo se constrói 
numa relação de mediação com o meio social e, portanto, saúde e 
doença estarão sendo construídas nesse processo. Assim, será na 
vivência da dialética constante da subjetivação e objetivação que
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o indivíduo irá se constituindo, constituindo também suas formas 
de pensar, sentir, agir, além de construir e expressar nesse proces
so suas formas de escolher. As formas de escolher do indivíduo, 
portanto, expressam  sua consciência, e assim  sua saúde/doença.

A concepção de promoção de saúde vincula o profissional e 
sua atuação à saúde, no sentido amplo de condições adequadas de 
vida e de relações sociais saudáveis, e volta seu olhar para o indi
víduo em seu contexto sociocultural, exatamente para poder p la
nejar uma ação capaz de contribuir para a promoção da saúde. 
Promover saúde significa, portanto, trabalhar para am pliar a cons
ciência que o indivíduo possu i sobre a realidade que o cerca, 
instrumentando-o para agir, no sentido de transformar e resolver 
as dificuldades que essa realidade lhe apresenta.

Diante disso, vemos na O. P. a possibilidade de se criar uma 
intervenção que, a partir de informações e de reflexões sobre di
versos aspectos, dê ao sujeito a possibilidade de se apropriar de 
suas determinações, compreendendo-se como um sujeito ao m es
mo tempo único, singular/histórico e social.

S. Bock (2001) conceitua a O. P. na abordagem sócio-históri- 
ca como um conjunto de intervenções que visam  à apropria
ção dos cham ados determinantes da escolha. Estes determinantes 
é que levam à compreensão das decisões a serem tomadas e possi
bilitam a elaboração de projetos...” (Bock, S. 2001: 144).

A reflexão sobre questões como: que trabalho escolher? que 
futuro quero para mim? o que será uma boa escolha? o que eu 
gosto?, possibilita a explicitação das condições concretas presen
tes na vida do indivíduo, favorecendo o reconhecimento das de
terminações com as quais deve lidar.

Neste movimento, vemos a possibilidade da re-significação 
(que é sempre um processo cognitivo e afetivo) e da produção de 
novos sentidos subjetivos.

Tal movimento, a nosso ver, indica a saúde, pois cria as con
dições para que os indivíduos apreendam sua história e seus con
flitos, caminhando cada vez m ais para uma compreensão de si e 
do outro menos ideologizada, preconceituosa e camufladora.

Em síntese, ao trabalharmos voltados para a re-significação 
das relações e experiências vividas, estaremos criando condições 
para que os indivíduos, de posse de uma postura de indagação e
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estranhamento diante do familiar, aliada a uma compreensão de 
mundo que ultrapasse a aparência, desenvolvam uma consciên
cia de si, do processo de construção de si mesmos e do mundo que 
possibilite a construção de projetos de vida baseados numa con
cepção mais totalizadora. Busca-se, assim , a melhor escolha.

“A melhor escolha profissional é aquela que consegue dar 
conta (reflexão) do maior número de determinações para, a partir 
delas, construir esboços de projetos de vida profissional e pessoal” . 
(Bock, S. 2001: 144)

Mas como atingir estes objetivos? Qual prática seria conse
qüente com tais objetivos? Apontaremos alguns aspectos que de
vem ser trabalhados a fim de se caminhar em direção a esses obje
tivos.

Vale ainda assinalar que a proposta que ora fazemos vem se 
constituindo a partir de nossa experiência de trabalho na área, 
tanto em serviços a escolas como através da faculdade de Psicologia 
da PUC-SP, através de estágios supervisionados na área de Orien
tação Profissional e de experiências em projetos de extensão, rea
lizados por professores da equipe de Psicologia Sócio-Histórica. A 
proposta está melhor detalhada, em suas técnicas, na dissertação 
de mestrado de Silvio Bock (2001).

Das condições concretas do grupo ou da instituição com a 
qual trabalhamos podem os adiantar que o tempo mínimo utiliza
do, até o momento, para realizamos tal trabalho foi de 8 horas e o 
tempo máximo foi de 30 horas.

Antes de nos determos nos aspectos referentes aos objetivos 
e conteúdos, faremos uma breve apresentação das formas de orga
nização do trabalho.

O trabalho é realizado em grupos. De modo geral, trabalha
mos, ou com grupos de 9 a 15 jovens, ou com grupos maiores (quan
do o trabalho é realizado numa escola, por exemplo), com uma 
m édia de 20 a 30 alunos (grupo classe). Importante frisar que, de
pendendo do número de alunos e dos objetivos especificamente 
colocados para aquele grupo, torna-se necessário uma adequação, 
tanto das estratégias utilizadas como do número de sessões.

A primeira grande questão a ser discutida é o significado da 
escolha e a seguir o significado da escolha profissional na vida do 
indivíduo. Essa discussão se dá em dois momentos, por acreditar-
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mos que os jovens precisam  primeiro fazer uma reflexão sobre o 
próprio escolher. Como se constitui, como vivem esse processo, o 
que o determina. A seguir propomos a discussão do significado 
mais especifico, da escolha profissional.

N essa fase é importante que o jovem avalie o peso efetivo da 
escolha profissional na determinação de seu futuro e reflita sobre 
ele. Tanto na im prensa em geral como nos próprios materiais de 
informação profissional, verificamos com muita freqüência que 
se considera que o indivíduo corre o risco de fracassar na vida 
quando erra em sua escolha profissional. Tal visão, a nosso ver, 
precisa ser discutida porque procura redimir a responsabilidade 
do sistem a social na escolha e sucesso profissional do indivíduo, 
encobrindo os determinantes sociais do fracasso. O indivíduo é 
assim  considerado o único responsável por suas escolhas e pelas 
conseqüências delas.

Neste sentido, é fundamental que se estimule a reflexão sobre 
a multiplicidade de aspectos, ou determinações, que constituem o 
significado atribuído pelo sujeito a sua escolha. Na perspectiva de 
discutir tais determinantes, introduzimos alguns outros temas, en
tendidos aqui como determinantes da escolha, tais como a relação 
com a família, mercado, grupo de amigos, meios de comunicação, 
as matérias, o atual emprego (em geral só nas escolas públicas) etc.

Cada uma dessas determinações é significada diferentemen
te dependendo do grupo, da classe social, cultural, da faixa etária. 
No entanto, é fundamental discutir tais determinações. Uma es
tratégia possível para refletir, por exemplo, sobre a determinação 
familiar é a discussão de algumas afirmações polêmicas, que leve 
os jovens a refletir sobre a relação da família com suas escolhas. 
Através dessa discussão, pretendemos criar condições para que o 
jovem reflita sobre sua relação familiar, re-significando-a, desve
lando aspectos até então encobertos ou malcompreendidos.

Com relação ao mercado de trabalho, consideramos impor
tante estim ular os jovens a refletir sobre até que ponto se deve 
privilegiar esse item na escolha profissional. No momento da es
colha, o jovem tende a idealizar a sociedade e o mercado de traba
lho, compreendendo esse mercado como algo imutável, cristaliza
do. Nosso esforço é para que o jovem compreenda o mercado como 
um fenômeno conjuntural, determinado pela dinâmica da socie
dade capitalista. Sem  dúvida, o mercado é um aspecto importante
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a ser considerado, mas desde que compreendido nessa perspecti
va dinâmica.

Outro aspecto relevante a ser discutido pelos jovens é a deter
minação dos próprios colegas, ou do grupo de iguais. O grupo de 
amigos sem dúvida se constitui num grupo de pressão, às vezes 
mais autoritário que a própria família, impondo valores e compor
tamentos. Devemos criar espaço para que tal questão seja discuti
da no grupo.

Os meios de comunicação também deverão ser discutidos 
como fator de pressão e de grande interferência nas escolhas dos 
jovens.

O trabalho atual do jovem somente se constitui em determi
nante nas cam adas sociais menos favorecidas, quando os jovens 
já trabalham. Nesses casos, temos observado que o trabalho que 
estão realizando no momento torna-se um determinante muito 
forte. Isso se dá, a nosso ver, pelo medo do desemprego, pelo medo 
de “não terem muitas oportunidades na vida”, que os leva a afir
mar que é melhor garantir alguma coisa com a qual já estão envol
vidos.

Uma característica do adolescente, em nossa sociedade, bas
tante freqüente e observada por nós (principalmente nos jovens 
de classe média), é a tentativa de afirmar uma grande autonomia 
nas suas decisões. Ele acredita que escolhe sozinho e que nada 
interfere nas suas escolhas a não ser sua vontade. Dessa maneira, 
a discussão dos determinantes da escolha torna-se crucial para 
que o jovem  se defronte com tais qu estões, conhecendo e 
aprofundando cada vez mais o conhecimento de si e da realidade 
que o cerca.

No que diz respeito ao jovem de camadas populares, o que 
temos observado é a expressão de uma grande impotência, é a 
percepção das condições sociais como absolutamente impeditivas 
de qualquer movimento de escolha. Assim, o que verificamos é 
outro tipo de problema: temos o jovem que não se vê com a possi
bilidade de escolher, que não se vê como sujeito, e sim como sub
jugado.

Tanto num caso como em outro, apesar das diferenças, ao 
lidarmos com a realidade de cada um, nosso trabalho busca levar 
o jovem a compreender que a escolha é, sim, individual — o mo-
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mento da decisão é momento de cada um — mas, ao mesmo tem
po, é histórica, se constitui a partir de m últiplas determinações. A 
melhor escolha seria, portanto, aquela que o sujeito realiza se apro
priando o m ais possível das suas determinações, aquela em que 
percebe o caráter social de seu processo individual.

A segunda grande questão a ser tratada no processo de O. P. é 
o tema Trabalho.

As discussões travadas nesse momento objetivam situar o jo
vem no âmbito do trabalho, visto como um processo social, esti
m ulando a reflexão sobre as condições em que ocorre o trabalho 
em nossa sociedade.

Torna-se fundamental apontar para o jovem que a escolha 
profissional não é a escolha de uma faculdade, ou de uma carrei
ra, mas de um trabalho.

Para isso, desenvolvemos algumas técnicas que os levam a ima
ginar, refletir, ou mesmo vivenciar situações de trabalho, espaços 
produtivos, relações de trabalho, de modo a compreender que qual
quer trabalho implica processo, resposta a necessidades ou interes
ses sociais, organização e divisão desse processo, que envolve várias 
pessoas e se insere em uma sociedade que lhe atribui valor.

O jovem compreende que muitas de suas dúvidas sobre status, 
prestígio, remuneração, podem ser respondidas considerando-se 
essa inserção social do trabalho.

O terceiro e último bloco de questões a ser tratado é a infor
mação profissional e mais especificamente o autoconhecimento 
(afirmo m ais especificam ente, pois durante todo o processo o 
autoconhecimento está presente).

No que diz respeito à informação profissional, procuramos 
criar condições para que os jovens possam  ter acesso à maior quan
tidade de informações a respeito das profissões: suas característi
cas, aplicações, cursos, requisitos, locais de trabalho etc. Temos 
encontrado grande dificuldade em fornecer informações sobre 
cursos não universitários, por não haver muitos dados disponí
veis. As informações precisam ser realistas, refletir as reais condi
ções dos cursos e da própria profissão. Assim, todas as informa
ções devem ser analisadas, de forma a contribuir para a constru
ção de uma visão crítica, não só da escolha do jovem, mas também 
da sociedade onde vive.
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No que diz respeito ao autoconhecim ento, é importante es
clarecer que, ao longo de todo o processo, ele  é trabalhado não 
sim plesm ente como identificação de aptidões, interesses e carac
terísticas da personalidade. Interessa-nos, fundamentalmente, ul
trapassar a identificação desses aspectos p essoa is e buscar a gêne
se do aparecimento de tais características.

No entanto, no final do processo, vem os que é o momento de 
o jovem sintetizar, reorganizar e, poderíam os até mesmo dizer, re- 
significar, sua história, suas experiências, informações, descober
tas v ividas no processo  de orientação, p ara  que assim  possa 
reorientar-se e traçar novos caminhos.

Para alcançar esse objetivo, utilizam os algum as estratégias 
que levam o jovem a refletir sobre si mesmo, nunca esquecendo 
que através do outro ele também se conhece. Além disso, recorre
mos a outras estratégias que possibilitam  ao jovem compreender 
melhor seu momento de escolha, não só refletindo sobre ele, mas 
organizando-o e justificando-o.

Acreditamos que nesse processo os jovens possam  re-signifi- 
car suas experiências, informações, expectativas de futuro, de for
ma a constituir novas formas de escolha, que levem em conta sua 
realidade subjetiva e social, chegando a escolhas que poderíamos 
considerar m ais adequadas e saudáveis.

Vemos assim  que a melhor escolha é aquela que o jovem rea
liza a partir de um conhecimento de si como um ser particular, 
mas ao mesmo tempo histórico e social, é aquela em que o jovem 
se vê como um ser em movimento, em transformação, em que suas 
escolhas também podem se transformar no processo.

Resta ainda frisar que o fato de vermos o indivíduo como 
histórico e social não nos impede de compreender o ato de esco
lha como de responsabilidade do sujeito. Todas as determinações 
são configuradas no plano do indivíduo, de uma forma que é pró
pria e singular, mas que, ao mesmo tempo, é histórica e social.

Como Silvio Bock (2001) afirma, a escolha é um ato de cora
gem do jovem, que escolhe, naquele momento, o que quer e o que 
está disposto a perder. E um momento importante da construção 
de sua subjetividade.

Acreditamos que esta forma de trabalho significa o abandono 
de uma forma imediatista, pragmática e curativa de se fazer orien-
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tação profissional, para se apresentar como um projeto social de
trabalho.
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CAPÍTULO 10

SUBSÍDIOS PARA REFLEXÃO SOBRE SEXUALIDADE 
NA ADOLESCÊNCIA

Edna M aria Peters Kahhale

Contextualização

A primeira determinação do sexo seria em princípio a deter
minação genética ou biológica. No entanto, ele é constituído no 
indivíduo não só como uma questão genética, mas principalm en
te como expressão das condições sociais, culturais e históricas nas 
quais esse indivíduo está inserido.

O sexo social — portanto, o gênero — é uma das relações 
estruturantes que situa o indivíduo no mundo e determina, ao lon
go da sua vida, oportunidades, escolhas, trajetórias, vivências, lu
gares, interesses. (Lavinas, 1997, p. 16)

Assim , temos o sexo feminino e o masculino, mas o que nos 
importa são as relações de gênero, pois elas nos permitem refletir 
sobre essa construção sócio-histórica a partir das diferenças bio
lógicas. A sexualidade é um processo simbólico e histórico, que 
expressa a constituição da identidade do sujeito, como ele vive a 
questão da intimidade (público versus privado); da significação 
das normas, da moral e da ética grupai (grupo no qual se insere).
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Portanto, a expressão sexual é multideterminada, dinâm ica e h is
tórica, tanto individual como coletivamente.

É interessante notar como um aspecto, que tem como uma 
das suas funções básicas a sobrevivência da espécie, no processo 
de hum anização perde sua determinação biológica m ais básica 
para se tornar um mecanismo complexo de expressão das relações 
sociais e sim bólicas do homem, sendo um dos norteadores mais 
contundentes na distribuição de papéis sociais, na divisão de tra
balho, na desigualdade das relações e do acesso aos recursos e 
oportunidades disponíveis naquele momento histórico. Para com
preensão desse processo na sua dinâmica, foi necessário, na déca
da de 60, a introdução do conceito de relações de gênero (Samara, 
Soihet & Matos, 1997), que permite uma passagem  da análise do 
sexo biológico/genético para as relações entre o m asculino e o fe
minino como construções sociais e históricas. Assim, o que define 
a sexualidade depende do momento histórico da hum anidade e 
das condições concretas nas quais o homem está inserido. E o caso, 
por exemplo, das sociedades matriarcais e patriarcais:

em algumas sociedades as mulheres fazem a maior parte do traba
lho manual: em outras, como nas ilhas Marquesas, cozinhar, tomar 
conta da casa e cuidar das crianças são ocupações próprias dos ho
mens, enquanto as mulheres passam a maior parte do tempo pavo- 
neando-se. (Linton, 1943)1

O conceito de gênero, envolvendo a construção social e h is
tórica da sexualidade, permite um avanço nesse campo. O aban
dono de visões estreitas e exclusivamente biológicas, ligadas ao 
sexo, promove a superação de concepções estigm atizadoras e 
preconceituosas que caracterizavam, até então, as discussões so
bre a sexualidade. O conceito de gênero injetou elementos que 
enriqueceram a análise, permitindo compreender a construção 
social do feminino e do masculino.

Como todo fenômeno de estudo (natural ou humano), deve
mos apreender suas contradições internas, a totalidade na qual 
está inserido e suas articulações determinantes, bem como seu

1. Para uma discussão e exemplificação maior desse aspecto de relações de gênero, 
cf. Parker & Barbosa, 1996, pp. 149-159 e 189-199; Priore & Bassanezi, 1997; Samara, 
Soihot & Matos, 1997; Lavinas, 1997, pp. 11-43; Heilborn, 1997, pp. 291-342.
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processo de complexificação. Com isso, poderemos ter uma atua
ção mais consistente no real, participando desse processo dialético 
de construção histórica e simbólica da humanidade, especifica
mente do grupo social no qual estamos inseridos.

Constituição da sexualidade

Pontuaremos aqui alguns aspectos que merecem reflexão, 
perm itindo uma diretriz para atuação em orientação sexual para 
adolescentes, tendo como referência a perspectiva apresentada 
acima.

A constituição da sexualidade e das possibilidades de sua 
construção pelo indivíduo, no caso por um indivíduo específico, 
antecedem seu próprio nascimento, por expressarem as condições 
sócio-históricas mais globais, bem como as específicas e as cir
cunstâncias nas quais o casal, que gera uma criança, está inserido.

No período pré-gestacional, esses condicionantes estão ex
pressos pela concepção e papel de família existente (ou núcleo 
que acolherá o recém-nascido); pelo significado de uma criança 
nesta sociedade; pelo significado de relacionamento sexual genital 
e de intimidade assum idos pelo grupo social, pela família do casal 
e pelo próprio casal; e, ainda, se existe um casal ou se a opção pela 
concepção e gestação é uma opção individual. Além disso, temos 
as expectativas mais específicas, concretizadas ou postas pelo pró
prio processo gestacional: sobre qual o sexo do feto, que nome 
dar, que papel/função este desempenhará no grupo em que nasce
rá, quais as condições econômicas para viabilizar sua criação etc. 
Todos esses aspectos implicarão a decisão de manter ou não a 
gravidez.

Após o nascimento, o indivíduo será nomeado, expressando 
um gênero (masculino ou feminino) e tratado como tal. Isso impli
ca que as relações envolvendo os familiares e as mais amplas (como 
vizinho, escola, locais de lazer...) vão “moldando” e construindo a 
sexualidade desta criança, que pode ser apreendida pela análise 
das seguintes situações:

• pela forma como se dão os contatos corporais com ela pró
pria e com outros ao seu redor, por exemplo: quais partes 
do seu corpo podem ser tocadas e quais não podem; quais
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podem  ser tocadas com cuidado, quais partes do corpo são 
cobertas e quais são desnudadas etc.;

• pelos nomes que são dados para se referir ao homem, à 
mulher, ao menino, à menina, aos órgãos genitais e partes 
do corpo, às relações de gênero, às relações afetivo-sexuais;

• pelo que pode ou não ser nomeado e/ou verbalizado; e em 
quais situações — em público, na escola, em casa, só com 
amigos, ou só com o pai ou só com a mãe, ou só com os 
pais;

• pelas relações afetivo-sexuais concretas e/ou cam ufladas 
entre gêneros: as públicas — o que é permitido em casa e/ 
ou fora, na rua, no shopping — e as privadas — porta fe
chada, quartos separados, casa ou “motel” ;

• o que é permitido enquanto atividade, roupa, modo de com
portar-se e falar para os diferentes gêneros.

A questão de uma opção, mais formalizada e explícita, de 
identidade sexual e pessoal surge com o início da puberdade, 
momento em que a espécie humana torna-se apta para a reprodu
ção. É importante ressaltar aqui que a maturação fisiológica tem 
sido influenciada pelas condições am bientais, econôm icas, so 
ciais e históricas, limitando ou abrindo possibilidades de sim- 
bolização e de comportamento/atuação dos seres hum anos decor
rentes da maior maturação neurológica. Por exemplo, em épocas 
de penúria de alimentos e/ou de clima muito frio, as meninas en
tram na menarca mais tardiamente quando com paradas com ou
tras situações/condições econômicas ou climáticas (Vitiello, 1988, 
p. 2).

De qualquer forma, o início da puberdade tem significado, 
para os diferentes grupos sociais e culturais, a condição para a 
introdução dos meninos e meninas no universo adulto, seja ele 
m ais ou menos formalizado, dependendo do momento histórico 
e cultural do grupo (Muraro, 1983; Parker & Barbosa, 1996; Levi 
& Schm itt, 1996, vol. 1 e 2; M adeira, 1997). Por exem plo: os ri
tuais de in iciação em culturas “prim itivas” ; o sign ificado da 
m enarca e da prim eira polução noturna indicando cuidados a 
serem tom ados e/ou possibilidades de ação — “liberdade” — , ou 
seja, o grupo social deixará m ais explícitas as regras sociais, éti
cas e morais, as convenções, as expectativas, as possibilidades,
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as proibições para a construção de um a identidade sexual para 
os diferentes sexos.

Sexualidade e adolescência

Hoje, na nossa sociedade capitalista, após os movimentos 
sociais, ocorridos nas décadas de 60 e 70, de questionamento das 
relações de gênero, dos papéis sexuais, das oportunidades de tra
balho para os diferentes sexos, das opções de escolha sexual a 
questão da sexualidade na adolescência m erece reflexões e pro
postas de atuação para a Psicologia.

Enquanto sociedade ocidental, temos a construção de uma 
etapa de desenvolvimento do homem que é a adolescência. Ou 
seja, criamos, além da infância, uma etapa/fase como passagem  do 
mundo infantil para o mundo “adulto” . Isso não ocorria dessa 
maneira em outras épocas históricas (Levi & Schmitt, 1996). Te
mos estendido essa passagem  de um sim ples “ritual de iniciação” 
para um processo mais complexo. Esse fato é decorrente princi
palmente de dois fatores: o maior conhecimento do homem e a 
maior com plexificação das relações dos homens entre si e com a 
natureza, o que im plica processos sim bólicos e socioeconôm icos 
m ais com plexos, como, por exemplo, a necessidade de melhor 
qualificação para inserção profissional em algum as áreas de tra
balho. Tal qualificação é feita hoje pelo sistem a formal e não na 
base do “aprendiz” , como antes da Revolução Industrial (séculos 
XV-XVII), e, portanto, exige um período maior de escolarização 
(Clímaco, 1991; Levi & Schmitt, 1996).

Outro aspecto importante na discussão da sexualidade é a 
introdução de outras dimensões, até então não consideradas no 
debate. Por exemplo: a sexualidade não cumpre apenas a função 
social de reprodução da espécie, mas também a função da busca 
de prazer “pessoal” , “individual” .

Nesse debate, dois elementos importantes se inauguram. Pri
meiro, a questão do prazer que, apesar de sempre ter acom panha
do a sexualidade, nem sempre foi explícito em função de sua rela
ção com a moral dominante. A sociedade ocidental separou sexo e 
prazer, reunindo-os apenas pelo elo do amor. Só se autorizava o 
prazer quando existia amor.
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Outro elemento é que a perspectiva do prazer traz consigo a 
visão individualista da sociedade moderna: a sexualidade reduz- 
se a uma questão individual, cindindo-se da realidade social e h is
tórica; passa  a ser concebida como algo pertencente ao indivíduo 
natural, que deve ser contida pelas regras sociais. Não cabe à so
ciedade nenhuma iniciativa para o desenvolvimento ou configu
ração da sexualidade, e cabe apenas o seu controle. Restrita assim  
à vida privada dos sujeitos, a sexualidade é vista e concebida como 
algo próprio da natureza ou do âmbito dos instintos humanos.

Analisam os aqui a noção de indivíduo associada a essa con
cepção de prazer e de sexualidade. Também ele é visto como algo 
separado das relações sociais e da cultura, dotado de uma nature
za hum ana, caracterizada por potencialidades especificam ente 
hum anas. O homem tornou-se, assim, responsável pelo controle 
de seus instintos, ou seja, de sua sexualidade.

Modernamente, o pensamento ocidental resgatou a idéia de 
um sujeito m ais ativo. No entanto, esse resgate não foi feito a par
tir de uma perspectiva histórica. A sexualidade é vista como algo 
privado, algo particular de cada um, cabendo ao indivíduo a defi
nição e/ou escolha dos critérios do que é prazeroso e do que é 
apropriado, conveniente ou não em suas relações afetivo-sexuais.

E ssas concepções de prazer e de indivíduo não permitem que 
se an a lise  a se x u a lid ad e  com o um a carac terística  hum ana 
construída pelos homens no decorrer da história da humanidade. 
Sexualidade deve sempre ser pensada e debatida a partir do cam 
po das relações sociais, da cultura, dos valores e formas sociais de 
vida. Algo vivido no âmbito individual, mas cuja constituição nos 
sujeitos é possibilitada e caracterizada pelas normas e valores so
ciais, pois só assim  se escapa da discussão naturalizante e/ou mo
ralista.

Prazer é uma experiência dos indivíduos singulares, mas suas 
referências, suas possibilidades e limites e suas estimulações e 
impedimentos estão nas relações sociais e na cultura; e é deste 
lugar que cada um retirará os elementos para construir sua singu
laridade/identidade.

Claro que a sexualidade, que tem seu lugar no corpo hum a
no, tem seus aspectos biológicos. No entanto, não se pode por esse 
motivo naturalizar as concepções, como se tem feito ao longo dos 
anos. Os aspectos do corpo e do seu desenvolvimento e transfor
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mações devem ser incluídos no debate, m as também analisados a 
partir das construções sim bólicas que a  cultura fez deles. Um cor
po que se transforma não tem suas significações presas a suas fun
ções biológicas, mas, ao contrário, tem su as m udanças significadas 
na cultura: como embelezamento, com o potencial de sedução, 
como autorização para o prazer e outros sentidos que se têm 
construído nos diferentes grupos sociais.

É preciso injetar concepção histórica na leitura da sexualida
de. Resgatar a gênese da sexualidade tal qual a vivemos e a conce
bemos, hoje, em nossa sociedade. A leitura histórica é a real possi
bilidade de compreensão dos tabus que caracterizam o assunto e 
também a possibilidade de desenvolvim ento de versões menos 
preconceituosas e moralistas do assunto, sem perder, no entanto, 
a perspectiva de que os homens, por necessidades sociais (algu
mas já superadas), “inventaram” regras e formas para a sexualida
de, ou melhor, inventaram a sexualidade.

Neste contexto, na sociedade capitalista, a adolescência pas
sa a se constituir como um período de latência social, em que o 
jovem se prepara para a vida adulta (Bock, 1998). A ssim , algu
m as “tarefas” são esperadas do adolescente, em determ inados 
grupos sociais, por exem plo na classe m édia e na burguesia. São 
elas: a construção de uma identidade, que é permeada pela opção 
sexual, pela busca de independência afetiva e econômica das fi
guras parentais (ou de quem exerceu essa função). Por isso, a ado
lescência torna-se o momento adequado para a reflexão das ques
tões da sexualidade.

No Brasil, espera-se que a sexualidade apareça naturalmente na 
adolescência e é amplamente aceitável que jovens sejam sexuados. 
Mas essa sexualidade deve ser diferenciada por gêneros e se estabe
lecer na adolescência como uma sexualidade heterossexual e não 
reprodutiva. (Paiva, 1996, p. 214)

Para isso, é preciso trabalhar com questões decorrentes dos 
processos de maturação fisiológica e da dinâmica sociocultural: 
como lidar com o corpo que se transforma; com a opção sexual e 
com o início de atividade sexual-afetiva; com o outro e suas de
corrências: anticoncepção, maternidade, paternidade, cuidados 
com a saúde; com a integração de sua identidade num processo de 
cidadania/profissionalização.
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Na década de 90, a vitória de uma visão mais liberal de se
xualidade e a emergência da aids convenceram a todos de que falar 
e educar sobre sexo é necessário e urgente. Além disso, a epidemia 
de gravidez na adolescência (Pesquisa Nacional Sobre Demografia 
e Saúde, 1996) fez da questão da sexualidade adolescente um pro
blema de saúde pública. Segundo Paiva (1996, p. 214).

Deste modo, faz sentido um trabalho de Orientação Sexual. 
Devemos lembrar que todo processo de educação e formação da 
sexualidade tem sua origem no período pré-gestacional e pré-na- 
tal. Assim , a orientação sexual deve constituir-se num espaço para 
informar-se, para a autopercepção corporal e subjetiva, para a 
conscientização dos valores, normas, pressões sócio-históricas 
assum idas/reproduzidas, para conscientizar-se das significações 
construídas pelo sujeito. Esse espaço deveria lidar com as contra
dições inerentes do real e propiciar recursos para uma conscienti
zação das sign ificações construídas, facilitando um a atuação 
desalienante, como sujeito histórico (individual e coletivo ao m es
mo tempo), no caso da sexualidade como sujeito sexual. Não pre
tende ser um a resposta única, mas uma alternativa de promoção 
de saúde. Ou seja, lidar com a contradição básica entre “as neces
sidades dos jovens e condições pessoais de satisfação e as possibi
lidades sociais de satisfação delas” (Bock, 1998, p. 60) como, por 
exemplo, as dificuldades materiais de obtenção de preservativo 
pelas classes sociais mais pobres, para a prática de sexo seguro.

Parece-nos que a atuação entre os jovens deveria privilegiar a 
promoção de cuidados de saúde, expressos em três temas princi
pais: apropriar-se do seu corpo, prevenção de DST/AIDS (sexo +  
drogas) e anticoncepção. Esses temas devem ser discutidos como 
parte de um contexto maior de projetos de vida e de significação 
da identidade m asculina e feminina construídas histórica e so
cialmente. Do contrário, cairíamos num debate e reflexão a-histó- 
ricos da sexualidade adolescente e reforçaríamos o discurso “de 
sexólogos e educadores sexuais, de que o ‘poder dos hormônios’ 
justifica a urgência e relevância da ação educativa de profissio
nais de saúde que trabalham com adolescentes” (Paiva, 1996, p. 
213). N ossa proposta envolve criar condições para estim ular o 
sujeito sexual. Para isso, lidaria com as questões que hoje se apre
sentam para esta construção: o melhor domínio do homem sobre 
os conhecimentos do corpo e da medicina/cura, sobre as necessi-
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dades individuais e coletivas, sobre as pressões e p ap é is ideológi
cos cum pridos pelas diferenciações sexuais de gênero, sobre o 
papel ativo do homem como produtor de cultura.

O sujeito sexual é aquele capaz de ser agente regulador de sua
vida sexual, significando na prática:
a) desenvolver uma relação negociada com as normas da cultura, 

familiar e de grupo de pares;
b) explorar (ou não) a sexualidade independentemente da iniciati

va do parceiro;
c) conseguir dizer não e ter esse direito respeitado;
d) negociar práticas sexuais que sejam prazerosas para si, desde que 

aceitas pelo parceiro e consensuais;
e) conseguir negociar sexo seguro;
f) ter acesso aos meios materiais e serviços para efetuar escolhas 

reprodutivas, contraceptivas e de sexo seguro. (Paiva, 1996, p. 217)

Como forma de exercício desse tipo de reflexão, analisare
mos a questão da Anticoncepção.

A problem ática inicia-se com a distinção anticoncepção 
versus planejamento familiar: é real? o que objetiva? É um a questão 
atual, não foi colocada sempre da mesma forma para as diferentes 
sociedades e, principalmente, para a dita sociedade ocidental. Ela 
surge como uma questão política e de saúde devido ao crescim en
to demográfico (melhorias nas condições básicas de vida) e pro
blemas econômicos e sociais dele decorrentes: alimentação, habi
tação, educação (cf. PNDS, 1996 e Seade, 1996). Transforma-se 
em política de saúde nas diferentes instâncias governamentais, 
colocando-se como ponto de pauta de instituições internacionais. 
Neste aspecto, cumpre um papel ideológico, atendendo às neces
sidades do Estado; enfatiza-se a questão do planejamento familiar 
(delimitando o tipo ou qual organização familiar que interessa). 
Por outro lado, como todo fenômeno tem sua própria contradição 
interna, poderia cumprir também um papel de desenvolvimento 
de cidadania e integração do casal e/ou dos indivíduos envolvi
dos. Desta forma, vale a pena refletir sobre por que fazer anticon
cepção — (que supõe um caráter desalienante2) ou planejamento

2. Na medida em que cria a possibilidade de constituição do sujeito sexual: por exem
plo, optar por ter prazer e não pagar com uma gravidez indcscjada.
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familiar — (supõe a discussão de políticas e ideologias). Essa deci
são está relacionada ao modelo de família, de relações de gênero e 
de relações afetivo-sexuais assum ido ou vigente numa sociedade 
determ inada e, particularm ente, nas diferentes classes sociais 
(Muraro, 1983), o que pode levar a diferentes justificativas ou 
motivações para fazer anticoncepção e planejamento familiar:

• motivos socioeconômicos do grupo, ou do casal ou dos in
divíduos envolvidos na prática sexual;

• busca de ampliação de sua identidade e inserção social atra
vés da profissionalização ou do casal ou dos indivíduos en
volvidos na prática sexual;

• busca de prazer independente da procriação;
• políticas públicas de saúde que considera a procriação como 

im peditiva do desenvolvimento socioeconôm ico e/ou de 
condições específicas que possam  prejudicar a saúde se
gundo a concepção de uma dada sociedade.

No entanto, parece-nos que há dois determinantes básicos: a 
busca do prazer independente da procriação (não é necessário 
“pagar” nada pelo prazer), ou seja, o direito ao prazer igualitário 
para o homem e para a mulher; o projeto de vida que cada um dos 
membros do casal tem (comum ou diferenciado); visto que hoje 
não existem  “normas gerais” para a constituição de um casal: o 
casamento como critério para atividade sexual genital, parceiro 
único para a mulher... O projeto de vida reflete os “com ponentes”, 
os elementos de significação da identidade m asculina e feminina 
assum idos pelo casal e, em última análise, pelo grupo social no 
qual este casal se insere.

A quem cabe a decisão e a responsabilidade pela anticoncep
ção? Em princípio, caberia ao casal. Mas aqui, também, cabem 
algum as ponderações. Nem sempre os relacionamentos sexuais 
ocorrem em casais constituídos enquanto tais; podem dar-se em 
relações eventuais ou únicas e, nesse caso, as conseqüências da 
não anticoncepção recaem sobre a mulher, porque, de certa for
ma, esta é uma das coisas esperadas pela nossa sociedade3. É no

3. Para um aprofundamento sobre as relações de gênero e os sentidos atribuídos à 
sexualidade feminina, cf. Paiva, 1994.
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seu corpo que ocorrerão as modificações gravídicas: e la  devoiíi 
decidir se leva ou não a gravidez adiante e, caso decida fazê-lo, so 
ficará ou não com o recém-nascido. Isso trará im plicações pes 
soais e para a família e/ou pessoas próximas com quem  mantém 
relações afetivas. Outro aspecto que denota as questões ideológicas 
que permeiam o desenvolvimento do conhecimento é qu e a gran
de maioria dos métodos anticoncepcionais dirige-se à mulher, o 
que coloca a decisão, em grande parte, nas mãos da m ulher ou da 
adolescente. Esses pontos exemplificam como as relações afetivo- 
sexuais entre homem e mulher ainda são desiguais. T udo isso, 
acoplado às questões do desenvolvimento adolescente, torna bas
tante com plexa a tarefa de viabilizar a anticoncepção nesta faixa 
etária. Estão em jogo a troca do pensamento concreto e fantasiado 
pelo pensam ento formal, o exercício da sexualidade e da constru
ção da identidade, que muitas vezes se viabiliza pela reprodução 
passiva dos modelos familiares e/ou grupais nos quais o adoles
cente se insere, ou seja, nos quais a maternidade representa a iden
tidade feminina (Muraro, 1983). Vale lembrar as im plicações so 
ciais e as possibilidades de se constituir como sujeito histórico 
com um a sexualidade consciente, que são im pedidas por uma m a
ternidade e/ou paternidade precoce (lim ites econôm icos, de 
profissionalização, de desalienação).

Desenvolvemos aqui apenas um aspecto do debate, m as o que 
se deseja frisar é que a reflexão sobre sexualidade deve visar à 
compreensão, pelos jovens, do processo social no qual a sexuali
dade toma forma e constrói suas significações sociais e sentidos 
pessoais.

Debater sexualidade é discutir valores, normas sociais e cul
tura; debater sexualidade é buscar compreender as versões indivi
duais que temos de um tema que é social. Dar sentido à “sexuali
dade de cada um ” im plica tomá-la como uma construção histórica 
no âmbito das relações sociais, relacionada às formas de vida e às 
necessidades que a humanidade encontrou e/ou construiu.

Sair do âmbito individual da sexualidade para colocá-la, nas 
suas formas singulares, no contexto sociocultural, tomando-a na 
sua historicidade, é construir uma orientação sexual em uma pers
pectiva crítica. E permitir que o jovem perceba “su a” sexualidade 
a partir da história de sua vida e da vida de seu grupo social, assim  
como na história social da sexualidade humana.
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CAPÍTULO 11

0 ENFOQUE HISTORICO-CULTURAL E SEU SENTIDO 
PARA A PSICOLOGIA CLÍNICA: uma reflexão*

Fernando L. González Rey 
U niversidad de la Habana e U niversidade de Brasília

Introdução

Uma pergunta que surge com freqüência nas discussões so
bre o Enfoque Histórico-Cultural1 é qual o seu papel na clínica; 
esta pergunta tem muito que ver com a primazia do cenário clíni

* Tradução de Sandra Valenzuela. Revisão técnica dos Organizadores.
1. Sócio-histórico, histórico-cultural, sócio-cultural, são termos utilizados para de

signar a teoria construída por Vigotski eseus seguidores. O termo histórico-cultural, aqui 
utilizado por Fernando González Rey é também utilizado por René van der Veer e Jaan 
Valsiner. O termo sócio-histórico tem sido empregado por autores brasileiros, entre os 
quais nos incluímos, para designar o campo da psicologia crítica inspirada na obra de 
Vigotski, Luria e Leontiev, mas que já recebeu contribuições que ampliam esse campo 
para além da psicologia russa. O termo sócio-cultural tem sido usado por autores ameri
canos como Wertsch e Michel Cole, entre outros, e é difundido no Brasil por pesquisado
res da Faculdade de Educação da UNICAMP como Smolka e Angel Pino. Preferimos o 
termo sócio-histórico, porque o termo cultural no Brasil não reflete uma tradição marxista. 
Fernando argumenta que o termo cultural, em Cuba, traz essa inflexão. Resolvemos man
ter o termo escolhido por Fernando González — histórico-cultural — porque não vemos 
diferenças importantes na formulação. O termo sócio-cultural, no nosso entender, não 
corresponde à tradição marxista de Vigotski. (Nota dos Organizadores.)
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co no desenvolvimento de muitos dos grandes sistem as teóricos 
da Psicologia. Entretanto, por trás desta pergunta, também se apre
senta uma característica que dominou a atuação do psicólogo no 
âmbito clínico: a utilização de um referencial hermético, a partir 
do qual se dá sentido ao problem a do paciente que chega à 
psicoterapia, o que, como veremos no curso do presente artigo, 
representa m ais um princípio epistemológico, construído histori
camente no exercício da clínica, que uma definição que tenha de 
ser universalmente compartilhada.

Diferentemente de outras correntes da Psicologia, o Enfoque 
Histórico-Cultural nasceu e se expressou no campo da Psicologia 
geral, educativa e do desenvolvimento. No entanto, Vigotski ex
pressou um a forte inclinação pelos temas das emoções e da perso
nalidade, os quais também foram muito enfatizados por S. L. 
Rubinstein, porém, na Psicologia soviética da época a clínica não 
teve um desenvolvimento forte, em parte pelos preconceitos ideo
lógicos contra a psicanálise, e em parte pelo voluntarismo do s is
tema e sua ênfase na vontade e na consciência. Esta situação de
terminou que os princípios m ais gerais do enfoque histórico- 
cultural não tivessem  um desenvolvimento na clínica, o que acon
teceu com os princípios mais gerais do construtivismo (por exem
plo), que foram aplicados na clínica, tanto da perspectiva crítica 
(Mahoney, Guidano e outros), como da perspectiva radical no cam
po da terapia sistêm ica (Waztlawick, Maturana etc.).

E interessante observar que aquelas tendências de m udança 
na psicoterapia, que não apareceram como resultado dos grandes 
m ovimentos nos quais organizou-se a construção e prática da 
p sic o te ra p ia , na p rim eira  m etade do sé cu lo  (p s ic a n á lise , 
behaviorism o e hum anism o), foram acolhidas por alguns dos 
referenciais universais que poderiam servir de “guarda-chuva” a 
uma nova conceitualização, com os quais os pontos de contato 
eram com freqüência extraordinariamente frágeis, como é o caso 
da Gestalt-terapia, que nos oferece uma concepção diferente do 
homem e da própria psicoterapia, mas que não a assum e em sua 
originalidade, refugiando-se em alguns dos conceitos mais gerais 
da Gestalt, com o que encontra uma via de institucionalização e 
identidade no campo das práticas terapêuticas.

Neste trabalho buscam os apresentar as conseqüências do 
referencial histórico-cultural para a clínica, sem pretender fundar
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uma clínica histórico-cultural, pois pensam os que não se trata disso 
e não queremos reproduzir o caminho seguido pela Gestalt-tera- 
pia, a qual valorizamos no que tem de inovador, m as não acredita
mos que essa novidade esteja definida pela especificidade deste 
movimento dentro da teoria da Gestalt.

Em primeiro lugar, pensam os que a c lín ica é um campo de 
práticas profissionais e produção de conhecim ento, que não se 
deve “sujeitar” a uma escola ou linha teórica. A  clínica apóia-se 
na representação do mundo do clínico e em seu s referenciais teó
ricos, os quais passam  a ser ferramentas para gerar inteligibilidade 
nas práticas, sobretudo na prática da psicoterapia. No entanto, esta 
não se desenvolve como um sistem a de conhecim entos a ser apli
cado, mas sim  como um diálogo no qual os conhecim entos mar
cam as formas de participação do terapeuta, o que cria um dos 
principais paradoxos do exercício terapêutico: o terapeuta neces
sita de seu referencial para a construção do problem a que enfren
ta, para gerar “visibilidade” sobre esse problema, mas simultanea
mente tem de se distanciar desse referencial para poder visualizar 
o sujeito que atende, no que este possui de singular, não correndo 
o risco de terminar impondo sua narrativa teórica ao sujeito.

Neste ponto já se apresenta uma diferença com outras tendên
cias da psicoterapia ao assum ir um referente histórico-cultural. O 
Enfoque Histórico-Cultural, como o assumimos, parte de três prin
cípios que influenciam profundamente a prática da psicoterapia:

• Parte de um sujeito historicamente constituído em sua sub
jetividade, em suas ações sociais, dentro de um contexto 
histórico e culturalmente determinado. Neste sentido, rom
pe o dualism o do social e do individual, e enfatiza o caráter 
singular e constituído do sujeito, no qual se diferencia tan
to dos enfoques herméticos, que partem de princípios fun
dadores únicos e universais com os quais se relacionam de 
uma forma ou outra todas as patologias e, sim ultaneam en
te, se separa dos enfoques que negam o sujeito e o reduzem 
a convenções do discurso.

• Atribui ao sujeito uma capacidade de subjetivação gerado
ra de sentidos e significados em seus diferentes sistem as de 
relação, os quais podem ter um caráter transformador so 
bre a configuração de seus processos patológicos atuais. 
Portanto, vê o diálogo como co-substancial aos processos
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de configuração subjetiva do sujeito, embora sim ultanea
mente reconheça o caráter constitutivo das patologias na 
história do sujeito e de seus sistem as de relação.

• Critica, da mesma forma que o construcionismo e o constru- 
tivismo, o exercício da terapia a partir de uma posição neu
tra ou superior, que permite elucidar o problema através 
do saber do terapeuta, e se centra na com preensão da 
psicoterapia como processo dialógico, no qual os proces
sos de mudança se inscrevem na constituição progressiva 
do diálogo e no impacto deste nos sujeitos im plicados na 
relação terapêutica.

• Embora reconheça o caráter histórico e constituído da con
figuração patológica, enfoca-a como uma forma patológica 
de organização dos processos vitais do sujeito, num con
texto determinado que pode ter infinitas formas de organi
zação e mudança. Nisto há uma aproximação com a com
preensão do patológico definida por Guatari e Deleuze.

• Cada época histórica implica aspectos ideológicos dos quais 
derivam elementos de significação e sentido constituintes da 
gênese da patologia nesses contextos; portanto, a patologia 
sempre é portadora de um valor contextuai de tipo ideológi
co, o que impede sua compreensão como estrutura universal.

• Não é um objetivo do presente artigo, como indicamos ante
riormente, substancializar uma série de princípios gerais que 
definiriam um novo referencial fechado dentro das atuais 
tendências do pensamento terapêutico, ao qual denominarí
amos Psicoterapia Histórico-Cultural, mas sim demonstrar 
como os princípios do Enfoque Histórico-Cultural influem 
numa forma diferente de ver a psicoterapia e atuam também 
neste campo da ação profissional do psicólogo.

Antecedentes históricos e teóricos associados à ausência do referencial clínico no 
Enfoque Histórico-Cultural

Como dissem os, o Enfoque Histórico-Cultural surgiu estrei
tamente associado ao desenvolvimento da Psicologia escolar e do 
desenvolvimento, no entanto, surgiu também dentro de um con
texto ideológico no qual se produziu uma negação mecanicista do
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subjetivo, e se classificava como burguesa toda a produção do p e n 
sam ento que não coincidisse com a visão de homem dom inante 
nos círculos políticos, que se apoiava na consciência como reflexo 
da realidade exterior, o que permitia pensar num tipo de hom em  
novo e sem  patologia no socialismo. Toda teoria que se afastasse  
desta visão era considerada subversiva. Foi assim  que na U nião 
Soviética a psicanálise foi estigmatizada, não se permitindo su a  
leitura e nem a reflexão em torno dela, apesar de que num m o 
mento anterior ao desenvolvimento dessa repressão, V igotski e 
Luria tinham escrito uma brilhante introdução à edição ru ssa de 
Mais além do princípio do prazer.

Por outro lado, a forte influência da reílexologia pavloviana, 
que se ideologizou durante um determinado tempo como posição  
oficial em relação à psique e aos processos superiores do homem, 
levou a um a explicação fisiologista e reducionista das doenças 
mentais, que as situou como campo de estudo da psiquiatria den 
tro da medicina, não reconhecendo a legitimidade do psicólogo 
nesta área. As causas do bem-estar humano estavam no social e 
no fisiológico; do social ocupavam-se o materialismo histórico e 
as instâncias políticas do Partido, e do fisiológico a medicina, não 
restando nenhum espaço para os processos subjetivos. Neste sen 
tido, não foi casual o termo Patopsicologia, criado por B. Zeigarnik, 
o qual, além de possuir um sentido teórico bem definido em rela
ção com a psicopatologia semiológica clássica, inspirada no mo
delo biomédico, tinha também o objetivo de delimitar bem o obje
to de estudo como patologia da psique, sem considerar os aspec
tos som áticos nem os aspectos constitutivos da enfermidade men
tal, os quais eram atribuição da psiquiatria.

Com todas as restrições que o conceito trazia, devemos recor
dar que foi introduzido pela autora no fim dos anos 70, quando a 
situação política apresentava as aberturas que se associaram  à crí
tica dos erros do stalinismo. N essa década realizaram-se inúme
ras tentativas de vitalizar o campo da Psicologia dentro da medici
na e desenvolver o campo da Psicologia clínica.

Outra preocupação implícita, que em minha opinião afetou 
não apenas o desenvolvimento da Psicologia clínica, mas também o 
da própria Psicologia social dentro da Psicologia soviética, berço do 
Enfoque Histórico-Cultural, foi a preocupação com o surgimento 
de problemas sociais fortemente silenciados pela máquina publici-
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tária do sistema. A clínica, quando parte da concepção de sujeito 
que se prende à concepção marxista do homem, que está na base do 
enfoque Histórico-cultural, transforma-se numa via reveladora dos 
problemas sociais que se configuram no desenvolvimento das pato
logias psíquicas. Esta leitura indireta do social não convinha a uma 
posição oficial dominante, para a qual todos os problemas da socie
dade soviética eram uma reminiscência do capitalismo.

Outro fator que influenciou o não desenvolvimento da clíni
ca a partir do Enfoque Histórico-Cultural foi a forma em que este 
entrou na Psicologia ocidental. Por um lado, Vigotski entra nos 
Estados Unidos através dos trabalhos de Bruner, psicólogo dedi
cado às questões da educação e do desenvolvimento, que foi um 
dos pioneiros da Psicologia cognitiva, com a qual, apesar de sua 
ruptura, mantém pontos de contato que o levam a centrar-se nos 
significados como categoria central no desenvolvimento do enfoque 
sociocultural americano. As questões das emoções e da personali
dade, presentes na obra de Vigotski, são completamente ignora
das nesta perspectiva. Por sua vez, Vigotski entra na Psicologia 
ocidental, especificam ente na América Latina, com exceção de 
Cuba, através de sua significação para o desenvolvimento da Psi
cologia social, ressaltando-se o valor político da obra de Vigotski 
para o desenvolvimento de uma Psicologia social apoiada no m ar
xismo. De am bas as perspectivas, as questões da personalidade, o 
sujeito e a patologia, aspectos centrais para o desenvolvimento de 
uma posição na clínica, são pouco trabalhados.

É interessante que, apesar da ênfase de Vigotski na personali
dade — categoria que não desenvolve como um aspecto central de 
sua obra, m as que está presente em muitos de seus trabalhos fun
damentais — e do fato de que ele era um ativo interlocutor de 
psicólogos clínicos, que em diferentes momentos de sua obra o 
influenciam de forma significativa, como Adler e o próprio Freud, 
sua obra não encontrará expressão na clínica. Nisto, além de to
dos os elementos que apresentamos anteriormente, também in
fluenciou decisivamente a forma com que se deu seqüência e de
senvolvimento ao seu pensamento dentro da própria Psicologia 
soviética, tema no qual nos detivemos em diferentes trabalhos an
teriores (1985, 1989, 1995).

A continuidade da obra de Vigotski na Teoria da Atividade, 
de A. N. Leontiev, caracterizou-se pelo estabelecimento de uma
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relação direta entre a atividade externa e interna, a partir d a  qual 
enfatizou-se a natureza objetai e não subjetiva do social, e junto 
com isso se desconheceram tanto o sujeito individual, com o aque
les processos com plexos da personalidade im possíveis de serem  
explicados através de uma relação direta com a atividade externa. 
Este enfoque não só se distanciou dos aspectos da obra de Vigotski 
mais comprometidos com o desenvolvimento de uma teoria da 
subjetividade, senão que desconheceu outras aproxim ações de
senvolvidas neste sentido por outros fundadores da Psicologia 
soviética, como Rubinstein. A crítica ao que estas posições repre
sentaram dentro do desenvolvimento da Psicologia soviética apa
receu com particular força na década de 70 na própria U nião So
viética (Menchinskaya, Nepomnichaya, Pushkin, Chudnovsky, 
Abuljanova, entre outros). Do ponto de vista da clínica, é muito 
interessante o trabalho de M iasichev publicado em 1960, Perso
nalidade e neurose, no qual apresenta as limitações da Teoria da 
Atividade, totalmente dominante naquele momento da Psicologia 
soviética, para o desenvolvimento da Psicologia clínica.

Vale reconhecer também que a Teoria da Atividade teve ou
tra significação num momento histórico muito importante da Psi
cologia na América Latina, um momento de ruptura crítica com a 
Psicologia social positivista e individualista norte-americana nas 
décadas de 70 e 80. A Teoria da Atividade encontrou uma expres
são revolucionária nos trabalhos de Silvia Lane e o grupo de Psi
cologia Social fundado sob sua direção na PUC de São Paulo. Por
tanto, a própria obra de Leontiev teve sentidos diferentes em con
textos também diversos. Na América Latina, ela surgiu como a 
expressão de um sujeito implicado em seu contexto cultural atra
vés da atividade, e era portadora do valor histórico do marxismo 
na Psicologia, e da herança soviética no esforço de construir uma 
nova Psicologia. Entretanto, na década de 90, o próprio Zinchenko, 
um dos seguidores da Teoria da Atividade, afirmou-se de forma 
explícita que esta não representava uma continuidade da Teoria 
Histórico-Cultural (Zinchenko, 1997).

0 social e o histórico na compreensão do processo terapêutico

Na verdade, de certa forma, a própria psicolerapia está com
prometida a partir da fundação da psicanálise com o social, na
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medida em que ela representou a entrada da escuta do outro no 
processo terapêutico, inaugurando um processo de cura compro
metido com a linguagem; entretanto, a psicoterapia psicanalítica 
estava com prom etida com uma com preensão da patologia que 
enfatizava a repressão de tendências pulsionais e não a constitui
ção de configurações emocionais patológicas dentro do curso dos 
diferentes sistem as de relação do sujeito, os quais aparecem como 
momentos da constituição com plexa do que denominamos subje
tividade social. Uma das limitações que atravessou praticamente 
toda a história da psicoterapia é o fato de fragmentar e superenfa- 
tizar um espaço social específico, como gerador do conflito pato
lógico, que na psicanálise se situava nas relações que cedo se m a
nifestavam com as figuras parentais, na terapia sistêm ica no âm 
bito da família e em alguns teóricos do humanismo no outro como 
sujeito individual. Porém, o humanismo foi evoluindo em direção 
a uma com preensão histórica da constituição da patologia apesar 
de manter a ênfase numa compreensão fenomenológica e existen
cial do processo terapêutico (May, 1974).

A partir de uma perspectiva psicanalítica, o espaço social 
priorizado para a constituição do conflito está, de fato, definido a 
priorí pelo caráter pulsional do sujeito que entra naquela zona do 
social; portanto, o social não atua como um espaço dentro do qual 
o sujeito se constitui e produz processos de subjetivação associa
dos a sua patologia, m as como um espaço no qual a relação das 
figuras parentais com a criança está a priorí comprometida com 
tendências pulsionais daquele que já entra nesta relação com uma 
orientação pulsional definida que caracterizará o vínculo emocio
nal com os pais. Isto se expressa com clareza no complexo de Édipo, 
talvez a categoria m ais sujeita a interpretações diferentes até nos
sos dias. Como bem assinala R. May (1974):

Foi a onipresente mitologia de Freud, como o mito de Édipo, e 
sua permanente habilidade e coragem para pensar mitologicamente 
que o salvaram das implicações mecanicistas de seu determinismo, 
(p. 120)

Na ênfase de um espaço social privilegiado do conflito hu
mano, perde-se de vista a forma pela qual esse espaço e os sujeitos 
que nele se relacionam estão atravessados por processos extraor
dinariamente com plexos de subjetivação, em relação aos quais é
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im possível identificar a “causa originária” da patologia, de form a 
direta num desses espaços concretos. Toda tentativa de fazer esta 
redução, no tempo histórico em que se produziu, representou um 
momento de avanço do pensamento humano que abriu novas p os
sibilidades para a compreensão do homem que eram desconheci
das dentro da época em que este elemento apareceu, porém, à luz 
do desenvolvimento atual do pensamento, muitos daqueles avan 
ços, defendidos hoje de forma acrítica e a-histórica, surgem  com o 
tentativas reducionistas que, além de favorecer a entrada do co
nhecimento em novas zonas de sentido sobre o estudado, perpe
tuam um conhecimento que chega a converter-se numa barreira 
para o novo.

A representação complexa da patologia como expressão de 
um a história singular do sujeito, constituída em termos de sign ifi
cação e sentido irredutíveis a toda tendência padronizada e uni
versal, que se desenvolve num mundo social em que a organiza
ção subjetiva de cada um de seus espaços está comprometida com 
outros espaços num a relação processual de infinitas alternativas e 
im plicações para o sujeito, não foi a que dominou os sistem as de 
psicoterapia gerados entre o início e meados do século XX, sem 
desconsiderar que no movimento crítico que essas tendências ins
piraram apareceram pensamentos isolados que já apontavam para 
a concepção mais com plexa de patologia, que aparece hoje em 
diferentes cenários do pensamento psicológico. Assim, Jung es
creveu (1955): “O neurótico participa sem ter consciência das cor
rentes principais de seu tempo, que estão configuradas em seu 
próprio conflito” (p. 12).

Na breve citação de Jung, apresenta-se um conceito que assu 
mimos em sua condição de categoria central na constituição da 
personalidade: configuração, o qual nos permite expressar e de
senvolver, tal como Jung assinala, a possibilidade de expressar a 
diversidade com plexa de uma época constituída no espaço único 
e irrepetível do sujeito singular. Este é um conceito que aplicamos 
à com preensão dos fenômenos subjetivos, os quais são im possí
veis de ser reduzidos a uma organização única e padronizada. A 
versatilidade da subjetividade é a mesma dos processos associa
dos a sua constituição patológica.

Outro aspecto importante na consideração do social na te
rapia é a forma em que aparece o outro na relação terapêutica. O
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conceito de transferência em Freud representou um  momento 
muito importante para explicar o com prom isso em ocional que 
caracterizava a relação terapêutica, assim  como para destacar a 
p luralidade de elementos que se apresentam  por trás da evidên
cia de um a relação. Contudo, o conceito de transferência im pe
diu aos terapeutas psicanalíticos visualizarem  os elementos no
vos que se constituem  em toda relação, não como resultado de 
trazer à nova relação experiências prévias ou atuais, proceden
tes de outras esferas de nossa vida pessoal, m as como uma ex
pressão da qualidade da relação iniciada, como expressão dos 
sentidos subjetivos produzidos na situação dialógica do proces
so psicoterapêutico.

A terapia representa um cenário dialógico no qual se produ
zem processos novos de significação e sentido que geram novos 
espaços de subjetivação nos sujeitos implicados nela. A crítica à 
visão do espaço terapêutico organizado apenas através dos pro
cessos de transferência e contratransferência já apareceu nos au
tores hum anistas, os quais enfocaram de formas diferentes o pro
cesso interpessoal que caracteriza a relação terapêutica. Para R. 
May (1974), que se caracterizou pela extraordinária capacidade 
de fazer um balanço do que há de positivo contido nas posições 
que criticava:

(...) a transferência pode deteriorar toda a experiência e sentido 
de realidade da terapia; as duas pessoas no consultório tornam-se 
“sombras” e o mesmo ocorre com todas as outras pessoas no mun
do. Pode minar o sentido de responsabilidade do paciente e retirar 
da terapia grande parte da dinâmica para mudar o paciente.

O que está faltando é um conceito de encontro, dentro do qual e 
apenas dentro do qual a transferência se reveste de um significado 
genuíno. A transferência deve ser entendida como a distorção do 
encontro, (p. 126)

O que Rollo May enfatiza é que a relação tem bases próprias 
específicas, que a legitimam como um espaço constituído dentro 
do qual atua a transferência como um dos processos de subjetivação 
possíveis nesse espaço. Com isto, May desuniversaliza o conceito 
de transferência como a base de todos os processos que se im pli
cam na relação terapêutica, incluindo os processos associados à 
cura e, por sua vez, reconhece a transferência como um processo



A  PRÁTICA PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA 203

de distorção do aparente, que é, do meu ponto de vista, u m a  das 
grandes contribuições do pensamento freudiano: incluir a distorção 
como fenômeno co-substancial aos processos psíquicos.

O espaço do social na psicoterapia foi-se associando de for
ma progressiva à linguagem e aos discursos produzidos n esse  es
paço e tem um momento importante na obra de Lacan com  sua 
defesa do inconsciente como linguagem cuja ênfase nos processos 
sim bólicos teve um importante impacto nas posições assoc iad as à 
morte da subjetividade e do sujeito, apresentadas por alguns dos 
autores m ais conhecidos do pensamento pós-estruturalista fran
cês (Foucault, Barthes, Derrida etc.), para os quais o cenário do 
discurso se desloca para o da subjetividade e para o su jeito  na 
com preensão dos processos sociais e hum anos (González Rey, 
2000).

Este movimento orientado à reificação do sim bólico, especi
ficado na dimensão discursiva, expressa-se com força num a com
preensão diferente da psicoterapia no construcionism o social, 
movimento que enfatiza os processos dialógicos, d iscursivos e 
narrativos no processo terapêutico. Apesar das limitações que des
tacaremos nestes autores, este movimento trouxe uma m udança 
no foco da atenção do “paciente”, visto dentro dos limites fundantes 
de sua patologia, para o processo de relação terapêutica, visto es
sencialmente como um processo gerador de novas dim ensões na 
produção dos sujeitos implicados, só que esta produção era restri
ta ao domínio lingüístico discursivo. Junto com o construcionismo, 
o construtivismo encontrou desde os anos 80 uma expansão cres
cente na psicoterapia e se desenvolveu essencialmente em dois 
cenários diferentes: o construtivismo radical, que foi anterior no 
tempo, desenvolvido no campo da terapia familiar (Waztlawick, 
M aturana e outros) e o construtivismo crítico, procedente do cam
po das psicoterapias cognitivas (Guidano, Mahoney, Neimeyer).

Ao contrário do construcionismo, o construtivismo crítico 
concebe um sujeito constituído. O construtivismo crítico expres
sa um com prom isso ligado à constituição do sujeito, que não exis
te no construcionismo. Nesse sentido, Guidano afirma (1994):

Infelizmente, como entretanto estamos longe de ter alcançado 
uma teoria ontológica exaustiva do funcionamento mental, capaz 
de explicar a estreita interdependência que existe entre emocio-
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nar-se e conhecer, a capacidade do terapeuta para empregar a dinâ
mica da relação a fim de facilitar a mudança do cliente continua 
sendo mais uma “arte” que uma “ciência” — ao menos no momento, 
(p. 152)

Como podem os ver na citação de Guidano, os terapeutas 
construtivistas partem da definição de um sujeito subjetivam en
te constituído, sobre cujos processos de constituição subjetiva é 
necessário continuar avançando para conseguir um a aproxim a
ção à terapia m ais apoiada num conhecimento científico. Por sua 
vez, Guidano, como o resto dos autores construtivistas, enfatiza 
a dinâm ica da relação como a via de m udança terapêutica. M ais 
adiante, na m esm a obra citada, Guidano expressa:

Não deve interessar ao terapeuta a correção ou confirmação das 
afirmações do cliente, evitando assim entrar em discussões que não 
modificarão o que o cliente experimenta, mas que implicitamente 
podem definir desde o princípio o contexto interpessoal como com
petitivo e puramente “verbal”.

Pelo contrário, quando trabalha numa reformulação, o terapeuta 
começa definindo o contexto interpessoal como uma colaboração 
recíproca, e a relação terapêutica como uma ferramenta de indaga
ção para construir uma compreensão que no momento está ausen
te. Deste modo, em vez de entrar na consideração da validade dos 
conteúdos que o cliente apresenta, o terapeuta começa a pesquisar, 
junto com aquele, seu significado geral, tentando construir um ponto 
de vista, tanto alternativo como comprometido, que transfira o foco 
de atenção do cliente a outros aspectos de si mesmo. (pp. 158s)

Como claramente expressa Guidano, o processo de terapia 
deve ser antes de mais nada um processo de diálogo orientado a 
reformulações e também a m udanças do foco de atenção do sujei
to, que lhe permitam subjetivar novas zonas de sua experiência 
neste processo. Apesar da consciência de Guidano sobre a signifi
cação dos processos emocionais, ele se centra — o que é comum a 
todos os autores do construtivismo crítico — na construção de 
uma nova com preensão por parte do paciente, a qual, de fato, é 
um processo de subjetivação implicado na emocionalidade cons
tituída na relação terapêutica. Uma nova compreensão poderá ser 
significativa no processo de mudança, o que dependerá, segundo 
a nossa opinião, do tipo de problema apresentado pelo sujeito, da 
própria constituição subjetiva daquele e do contexto e das especi-
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ficidades da relação terapêutica, portanto, não se deve enfatizar 
como operação universal comprometida com a m udança.

Este movimento está muito mais centrado nos p ro cesso s de 
significação que nos processos de sentido subjetivo que respon
dam a uma compreensão constitutiva da subjetividade, n o  qual o 
emocional apareça como constituinte e não como derivado das 
m udanças de significação. Claro que, como um m ovim ento em 
processo de constituição, há m últiplas diferenças entre os autores 
construtivistas, pois este não é um movimento erigido sobre prin
cípios fundadores imóveis e rígidos. Assim, na m edida em  que 
Mahoney e Guidano enfatizam a importância dos processos emo
cionais e do self como sistem a auto-organizador, Neim eyer dá um 
maior peso aos processos de significação no plano teórico, pois no 
plano da psicoterapia todos se orientam aos processos de produ
ção permanente de significados.

O construtivismo enfatiza a linguagem e as relações, como o 
construcionismo, embora destaque o sujeito da linguagem  como 
um sujeito constituído num sistem a auto-organizado, o self, que 
de forma permanente produz significados novos que orientam e 
antecipam o curso de sua própria experiência, um sujeito que in
teressa não só como trama de significados, mas também nos as
pectos emocionais constituídos no curso de seus processos de sig
nificação. Entretanto, o tema da emoção é tratado ainda de forma 
muito geral e declarativa, e não é colocado por todos da mesma 
forma, como assinalam os acima. Em artigo conjunto de Neimeyer 
e Mahoney no qual tentam diferenciar o enfoque construtivista do 
cognitivo assinalam  (1977):

Portanto, ao contrário dos terapeutas cognitivos que buscam des
mantelar pensamentos automáticos distorcidos, crenças irracionais 
e inferências ilógicas de uma maneira gradual, terapeutas 
construtivistas tentam articular o subtexto temático que sustenta o 
enredo da vida do cliente e os auxilia a experimentar novos enre
dos, que abram possibilidades a novos capítulos, (p. 25)

Na citação anterior, vemos que se passa superficialmente por 
um dos déficits essenciais da orientação cognitiva na psicoterapia, 
a de colocar a emoção num lugar totalmente secundário e vê-la 
como um produto dos processos cognitivos. Sem dúvida que o 
movimento construtivista se move entre a tendência declarada de
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Guidano, com partilhada por Mahoney em alguns de seus traba
lhos (1991) de buscar uma nova ontologia sobre a mente, e a ten
dência a centrar-se nas construções narrativas e da linguagem, a 
qual pode ir aproximando cada vez m ais o movimento às posições 
do construcionismo social.

Na perspectiva do construcionismo social, elimina-se a idéia 
do sujeito individual, bem como toda tentativa de compreendê-lo 
através de um a dimensão constitutiva que vá além dos processos 
discursivos e da linguagem que atravessam os cenários atuais de 
seus sistem as de relação. Nesse sentido, L. Hoffman escreve (1996):

Há vinte anos quando descobri o campo de trabalho da família, 
embarquei num projeto para fazer desaparecer o indivíduo. Na ver
dade, apenas substituí a unidade “indivíduo” pela unidade “famí
lia”. O que faltava era questionar a própria estrutura, conceber o eu 
como uma extensão da história em movimento, como um rio ou 
uma corrente, (p. 28)

Desta perspectiva, a com preensão processual das relações 
sociais elim ina os processos de organização que vão acom panhan
do a con stitu ição  do su jeito  na h istória  d esses sistem as. O 
construcionismo combate uma representação essencialista e indi
vidualista do sujeito e termina negando o sujeito, em vez de repre
sentá-lo de um a perspectiva diferente, que permita incorporá-lo a 
um a com preensão com plexa e contraditória de seu desenvolvi
mento, comprometida de forma sim ultânea com momentos pro
cessuais, e com formas de organização que o definem ontologica- 
mente, m as não anulam sua capacidade geradora em suas rela
ções sociais.

A idéia do desaparecimento do sujeito é acom panhada pela 
idéia do desaparecim ento das emoções como estado do sujeito, 
hipertrofiando-se o momento relacional na compreensão das m es
mas. Neste sentido, a própria autora anteriormente citada expres
sa: “Os construcionistas sociais as consideram (refere-se às emo
ções) apenas m ais uma parte da com plexa rede de comunicações 
das pessoas” (p. 30).

O movimento construcionista permite mudar de foco de um 
sujeito definido por invariantes estruturais universais, às quais se 
deve remeter de forma permanente o processo terapêutico, o que, 
em minha opinião, é importante para compreender o momento
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dialógico da terapia como processo gerador, dentro d o  qual se pro
duzem processos de subjetivação novos, rompendo com  a idéia de 
ver a psicoterapia como a aplicação de um saber qu e leva ao lugar 
“real” no qual o conflito está instalado.

Anderson e Goolishian (1996) escrevem:

A narração terapêutica em desenvolvimento está sempre confron
tando o terapeuta com a pergunta seguinte. Desta perspectiva, em 
terapia as perguntas estão sempre im pulsionadas pelo fato 
conversacional imediato. Não saber significa que a experiência e a 
compreensão acumuladas pelo terapeuta sempre sofrem uma mu
dança interpretativa. Então, dentro deste processo local e perma
nente de perguntas e respostas é quando certa compreensão ou de
terminada narração se transforma em ponto de partida do novo e do 
“ainda não dito”, (p. 57)

É importante definir o diálogo como um processo  gerador 
que se desenvolve na relação do terapeuta e do paciente, que 
im plica níveis de conhecimento novos que se legitim am  som en
te dentro do âmbito da conversação. O que acontece no cenário 
terapêutico é irredutível à posição teórica do terapeuta, é algo 
novo e singular para cada unidade de trabalho terapêutico. Con
tudo, o que os autores construcionistas não vêem é que por de
trás das narrativas estão os sujeitos daquelas, que são sujeitos 
pensantes, históricos, que em cada um a de suas afirm ações po
dem estar im plicados com momentos de sentido constituídos em 
suas histórias pessoais.

A narrativa não é uma expressão de linguagem comprometi
da somente com o contexto relacionai, ela é uma expressão dos 
sujeitos que as constroem, na mesma medida em que é uma ex
pressão dos interlocutores desse sujeito dentro do espaço social 
em que a narrativa aparece. Como assinalo em trabalho anterior 
(2000):

Entretanto, as narrativas exercem seu poder de mudança não ape
nas através de seus conteúdos, mas pela forma em que se constitu
em em complexos processos emocionais, aquilo que em meus tra
balhos chamei de sentidos subjetivos e que, dentro do referencial 
psicanalítico crítico (Castoriadis, Elliot etc.), identifica-se com o 
processo do imaginário, conceito que é utilizado num sentido teóri
co diametralmente oposto ao que lhe foi dado por Lacan. (p. xvi)
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O construcionismo social, ao enfatizar as produções narrati
vas socialmente geradas, esquece a história dos sujeitos im plica
dos nessas narrativas, com o que estão esquecendo também as di
ferenças culturais que essas histórias encerram. A cultura não é 
apenas um a definição social, ela está constituída nos sujeitos sin
gulares que são, dentro de contextos sociais específicos, seus pro
dutores. Romper com o sujeito individual é uma das formas de 
romper com as diferenças culturais que são o fundamento colori
do de uma democracia real. Esta tendência foi criticada a partir de 
várias perspectivas; assim, M. Elkaim escreve (1994):

Devido a minha adesão à terapia familiar, sem descartar a utili
dade desta abordagem, Guattari auxiliou-me a considerar alguns de 
seus perigos. Segundo ele, o enfoque sistêmico, que pretendia apli
car as mesmas leis a sistemas tão diversos como os fisioquímicos, 
os biológicos e os humanos, continha perigos análogos aos do estru- 
turalismo, que na época gozava de popularidade na França. Tam
bém neste último a ênfase estava colocada na aplicação de estrutu
ras comuns a campos tão heterogêneos como o funcionamento do 
inconsciente, as regras lingüísticas e a conduta social. Sua observa
ção causou-me impacto, já que eu sempre tinha sido particularmente 
sensível aos elementos singulares, únicos para cada indivíduo. Isto 
me levou a cunhar o conceito de singularidade em terapia familiar, 
que defino como aqueles elementos que não podem ser reduzidos a 
nossos moldes explicativos e permanecem inexplicáveis, (p. 205)

Nesta epígrafe pudemos ver formas diferentes de considerar o 
social, bem como algumas novas dicotomias que, a partir da ênfase 
do social, continuam impedindo compreender os processos huma
nos dentro de sua complexidade real. Na citação de Elkaim, um dos 
clássicos da psicoterapia familiar, vemos com particular clareza uma 
das idéias centrais que está profundamente implicada no Enfoque 
Histórico-Cultural: a singularidade, e que no entanto, tem sido pou
co trabalhada dentro deste enfoque, o qual perdeu a idéia do sujeito 
singular no desvio mecanicista imposto pelo stalinismo2 que sofreu 
a Psicologia soviética em diferentes momentos históricos.

2. Ao referir-nos ao stalinismo, não nos referimos ao período em que Stalin viveu 
fisicamente nem à satanização de sua pessoa que acompanhou esse período histórico, 
mas a algo muito mais complexo: referimo-nos às formas de subjetivação social que se 
instauraram naquele momento e que, em minha opinião, acompanham até hoje a socieda
de russa e outras ex-repúblicas soviéticas.
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O Enfoque Histórico-Cultural e sua importância para o desenvolvimento da psicoterapia

A ssim  como as diferentes teorias desenvolvidas a p artir da 
psicoterapia no campo clínico encontraram sua legitimação com o 
campo de produção científica dentro das novas representações 
epistemológicas que circulam nas novas abordagens teóricas que 
se apresentam hoje na Psicologia, também veio se produzindo, 
como parte desse processo de m udança nos princípios fundantes 
da produção do conhecimento psicológico, uma m odificação na 
compreensão de suas práticas, entre elas, da psicoterapia, que, 
embora marginalizada no campo da ciência, ganhou um  status 
também elitista e mitificado no campo das práticas, elitism o que 
teve diferentes momentos históricos, entre os quais se encontra o 
período em que para ser psicanalista era preciso ser médico.

A mitificação das escolas m ais tradicionais de psicoterapia 
conduziu a que estas fossem vistas como campos de um saber es
pecífico inacessível para outros domínios da produção psicológi
ca, porém, como parte do processo de m udanças epistem ológicas 
na construção do pensamento psicológico, as produções teóricas 
de um caráter m ais geral começaram a invadir o campo que antes 
estava fechado para um conjunto de experts praticantes, assim  fi
guras teóricas como Pascual Leone, Maturana e Gergen, cuja pro
cedência original não é o campo da psicoterapia, começaram uma 
produção teórica neste campo, gerando mudanças, às quais se as
sociaram novas práticas na psicoterapia.

O Enfoque Histórico-Cultural representa um referente teóri
co geral na construção do pensamento psicológico, o qual, por 
definição, pressupõe determinados princípios para a compreen
são da patologia essencialmente diferentes dos que dominaram o 
cenário das teorias terapêuticas.

A definição de subjetividade com a qual trabalhamos nos úl
timos anos, e que se estende à compreensão da configuração sub
jetiva não só dos sujeitos individuais, mas dos cenários sociais 
nos quais aquele atua, nos perm itiu definir a sim ultaneidade 
constitutiva da subjetividade social e individual no sujeito pes
soal, singular, para quem a subjetivação dos espaços sociais atuais 
nos quais se desenvolve, é inseparável do sentido subjetivo de sua 
história, sintetizada e organizada nas configurações de sua perso
nalidade.
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A dimensão de sentido nos permite colocar a emocionalidade 
num lugar diferente ao que historicamente lhe foi dado na histó
ria da clínica e da própria psicoterapia. Os sentidos subjetivos es
tão definidos pelo sistem a de emoções que caracteriza de forma 
relativamente estável a constituição subjetiva de um campo da 
experiência do sujeito. Essas emoções que circulam entre os pro
cessos de significação e as representações do sujeito, os consti
tuem e ao mesmo tempo são constituídas por eles, mantêm uma 
especificidade que tem diferentes níveis de expressão e que parti
cipa ativamente na constituição de todos os processos de doença, 
tanto som áticos quanto mentais, divisão que se torna cada vez 
mais tênue.

As questões das emoções e a personalidade, como expressa
m os antes, nunca foram alheias a Vigotski, como tam pouco a 
Rubinstein, que trabalhou de forma m ais orgânica o conceito de 
personalidade do que Vigotski. A estas questões já dedicam os di
versos trabalhos anteriores (1985,1989,1995 etc.). Em relação com 
o sentido, categoria que Vigotski apenas deixa esboçada e que não 
encontrou um desenvolvimento posterior, assinala:

O sentido de uma palavra é um agregado de todos os fatos psico
lógicos que surgem em nossa consciência como resultado da pala
vra. O sentido é uma formação dinâmica, fluida e complexa que 
tem inumeráveis zonas que variam em sua instabilidade. O signifi
cado é apenas uma destas zonas de sentido que a palavra adquire 
no contexto da fala. É a mais estável, unificada e precisa dessas 
zonas. (pp. 275s.)

Na citação de Vigotski fica claro o caráter integral, proces
sual e complexo do sentido, categoria que, como m uitas das que 
foram propostas por ele, não teve nenhuma definição clara, nem 
um completo desenvolvimento no seio de sua apurada e extraor
dinária obra. Na citação, quando Vigotski se refere a consciência, 
refere-se à consciência como “espaço” de constituição do psíqui
co, não ao fato de estar consciente como portador de uma repre
sentação ou um a vivência consciente. Foi precisamente através 
desse uso da categoria consciência que Vigotski e outros autores 
soviéticos posteriores evitaram o emprego do termo subjetivida
de. Fica claro nesta citação o caráter psicológico do sentido e sua 
não redução aos processos de significação, entretanto, o que não
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fica claro são os limites da categoria e as formas de organização 
que a caracterizam no curso do desenvolvimento psíquico.

Em nossos trabalhos, definimos a subjetividade como o  p ro
cesso e as formas de organização que caracterizam os p rocesso s 
de significação e sentido do sujeito e dos diferentes cenários so 
ciais em que este se desenvolve (González Rey, 1997, 1999). A 
partir disso, apresentamos uma concepção configuracional da per
sonalidade estritamente comprometida com a categoria su jeito  e, 
portanto, com os sistem as de relação que caracterizam de form a 
permanente sua condição social. Partindo desta perspectiva, defi
nimos o sofrimento humano em diferentes níveis, m as sem pre 
numa estrita relação com o sujeito que sofre, com as alternativas 
que assum e, com seus recursos e dentro de seus contextos.

Esta dim ensão do sujeito em sua singularidade está sendo 
cada vez m ais considerada a partir das diferentes perspectivas 
teóricas que hoje se encontram no cenário da produção psicológi
ca. Assim , E. Roudinesco escreve (2000):

Evidentemente, esse tipo de abordagem em que se procura obter 
a medida de um estado psíquico em vez de compreender sua signi
ficação específica não tem nenhum valor científico, uma vez que 
não leva em conta a realidade do estado do sujeito, (p. 103).

Esta d im ensão da realidade do estado do su jeito  leva a 
considerá-lo em sua especificidade qualitativa em seus diferentes 
sistem as de relação, nos quais não desaparece e, por outro lado, 
leva a m udar o foco de atenção de um sujeito de determinações 
universais que estejam mais além de sua condição cultural e so
cial, o que é um princípio essencial para compreender a subjetivi
dade a partir de uma perspectiva histórico-cultural.

Compreender o sofrimento em seu sentido subjetivo para o 
sujeito conduz a des-reificar sua natureza universal. A patologia, 
porém, ao contrário do sofrimento, sempre é vista como uma con
figuração subjetiva complexa que possui um determinado nível 
de organização na subjetividade, o que não significa que o proces
so de cura terapêutica pressupõe uma direção pontual orientada a 
ela. O cenário do processo terapêutico numa perspectiva históri- 
co-cultural é o sujeito, o qual aparece simultaneamente dentro de 
uma história e num contexto cujo sentido subjetivo se expressa na 
configuração da patologia.
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Separam os o sofrimento da patologia, porque o sofrimento 
não necessariam ente é uma expressão da organização da patolo
gia. O sofrimento é um momento do sujeito que pode ter sentidos 
diferentes em seu desenvolvimento e não conduzir a uma patolo
gia. A constituição da patologia é hoje mais um desafio para a 
produção teórica que uma questão elucidada, o qual fez parte do 
mito construído a partir da separação da psicoterapia dos proces
sos gerais de produção do conhecimento em Psicologia.

Com base em algum as das considerações m ais gerais do 
Enfoque Histórico-Cultural em sua extensão às questões da pato
logia e da psicoterapia, que são inseparáveis entre si, considera
mos que, para o desenvolvimento de ambos os temas dentro deste 
contexto teórico, é inseparável o eixo sujeito-personalidade-sub- 
jetividade social, que nos permitirá não só integrar a clínica ao 
cenário de produção da psicologia social e educativa, m as tam
bém outorgar à psicoterapia um lugar diferente dentro de outros 
cam pos de atividade profissional do psicólogo. A psicoterapia se 
abrirá a outros cenários dentro dos quais será vista com uma natu
ralidade maior do que a que caracteriza sua prática no momento 
atual, a qual, diga-se de passagem, é uma construção social que 
encontra seu sentido em inúmeros elementos da sociedade oci
dental em seu contexto histórico atual.

De um a perspectiva histórico-cultural, não vamos oferecer 
um sistem a de regras universais para a prática terapêutica, mas 
indicar alguns princípios gerais nos quais esta prática encontra 
fundam entação e contatos teóricos e epistem ológicos com o 
Enfoque Histórico-Cultural. Estes princípios são, do nosso ponto 
de vista, os seguintes:

1) A psicoterapia é um processo de diálogo no qual emer
gem os sujeitos do processo constituídos en \su as históri
as e d iferen ças, as qu ais represen tam  um  m om ento 
constitutivo das diferentes produções co-construídas que 
possam  aparecer neste processo, como narrativas, inter
pretações e os diferentes repertórios discursivos e de lin
guagem que nele se constituam. Todos estes recursos, que 
são parte da relação terapêutica, indicam  novos espaços 
de subjetivação, geradores de processos de sentido e sig
nificação que podem se transformar em momentos im 
portantes da m udança terapêutica, porém, este não será
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linear com nenhuma destas produções, e sim  u m  proces
so de sentido subjetivo que se configurará de form a úni
ca no sujeito que transita por este processo. A terapia atra
vessa  processos de sentido e significação a sso c iad o s a 
diferentes espaços da subjetividade social do sujeito, o 
que pode im plicar a integração de diversos protagonistas 
desses espaços no curso do processo terapêutico, ou tam
bém o deslocam ento do terapeuta a esses e spaços, o que 
pode ocorrer tanto num a dinâm ica in stitucional como 
fam iliar e para o que a psicoterapia não tem u m  respaldo 
institucional de ação no momento atual.

2) A m udança terapêutica está comprometida num  processo 
essencialm ente dialógico, no qual a qualidade do diálogo 
na trajetória única de cada relação terapêutica irá determi
nando os processos de sentido e significação dentro dos 
quais se irão inscrevendo as novas produções do sujeito 
no espaço terapêutico. Neste processo, o sujeito gera no
vos espaços de subjetivação que lhe permitem “reposicio- 
nar-se” na relação original que tinha com os conflitos que 
o afetavam e também é neste âmbito que a configuração 
patológica integra novos elementos subjetivos que a m odi
ficam ou, simplesmente, contribuem para o surgimento de 
configurações novas.

3) O terapeuta não segue esquem as concebidos rigidamente 
a príori, ele está comprometido com a descoberta de con
figurações instaladas no sujeito e em seu sistem a de sub
jetividade social, sobre os quais vai agir seguindo hipóte
ses diversas que só terão sentido através da abertura de 
zonas de diálogo com o “paciente”, que, assim  como na 
terapia construcionista, é colocado no lugar da constru
ção de suas histórias, embora estas não sejam  vistas como 
um fim em si mesmo, m as como um meio de trabalho 
com um sujeito que, para este enfoque, é m ais que suas 
histórias narradas.

A psicoterapia é parte do processo integral de práticas do psi
cólogo, além de ser um cenário fundamental da pesquisa psicoló
gica e, neste sentido, está convocada a ter uma expansão dentro 
da perspectiva histórico-cultural.
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CAPÍTULO 12

OS DESAFIOS NO ENSINO DA PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA
Brônia Uebesny  

Sandra G. Sanchez

O objetivo deste capítulo é sistem atizar as reflexões da equi
pe de Psicologia Sócio-Histórica a partir das suas experiências de 
ensino, pesquisa e prática profissional, na direção do questiona
mento da atual formação dos psicólogos em nossas instituições 
acadêm icas.

Neste sentido, a uma crítica ã formação tecnicista, contra
pom os a direção em que entendemos deva ser encam inhada a 
formação de nossos profissionais. A descrição de propostas de 
prática de ensino e os desafios que se apresentam complementam 
o capítulo.

O conceito de “universidade” se refere a universalidade, tota
lidade. Quando proposta para o conhecimento da realidade, essa 
característica indica a necessidade de uma organização que não 
ocorre no locus instituído para sua obtenção, conservação e de
senvolvimento na sociedade moderna, que é a atual academia.

Tal qual se dá, a produção de conhecimento está mais próxi
ma da “praxe” — que tem a ver com a rotina, o habitual — do que 
com a “práxis” — da qual aquela se originou, mas se distanciou, e 
que, segundo o dicionário Aurélio, se refere ao “conjunto das ati-
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vidades hum anas tendentes a criar as condições indispensáveis à 
existência da sociedade e, particularmente, à atividade material, à 
produção” .

Neste sentido, a práxis é a atividade qualificada, é a exigên
cia de que a atividade seja pensada, planejada em função dos ob
jetivos da produção a que se propõe; é a atividade comprometida 
de conhecer.

O modo como se apresenta a formação em nossas escolas de 
Psicologia não permite afirmar que esse conhecimento venha sen
do produzido com esse compromisso.

Ao contrário, fruto de uma política de ensino superior no país 
que se exime de garantir sua qualidade, a formação de quadros e a 
adequação de sua produção à compreensão e atuação nas condi
ções vividas por essa sociedade, resultou, a partir da década de 
70, um modelo de educação pragmatista, imediatista, voltado para 
o aten d im en to  de um  m odelo  de p rodu ção  com petitivo  e 
excludente, que incentiva o individualismo e a resolução de ques
tões pontuais pouco voltadas para o com prom isso com o conjunto 
social.

Contextualizado nessa lógica, desenvolve-se um ensino pro
fissional de caráter meramente tecnicista, que pressupõe um sa
ber que determina formas próprias e prontas de atuação; a aplica
ção de soluções não responde às questões estabelecidas pela s i
tuação que as demanda, mas está direcionada pelo modelo ideal 
de realidade criado por um conhecimento acrítico dessa mesma 
realidade; ou seja, não só na área da Psicologia mas também em 
outras áreas claramente vinculadas a uma prática profissional, não 
há a produção de conhecimentos comprometidos com o conheci
mento da realidade brasileira, de suas demandas e formas possí
veis de questionamento. Os fatos sociais são vistos como formas 
abstratas a ser analisadas por um saber que confirma sem questio
nar, analisa o produto sem denúncia das condições determinantes, 
explica m as não compreende e por isso não pode transformar.

Ao pensarm os nosso papel como professores na graduação, 
fruto dessa crítica à situação da formação profissional no país, 
podem os levantar algumas características que pretendemos desen
volver na nossa relação de ensino-aprendizagem:

• queremos uma clara referência do conhecimento à realida
de social na/para a qual se constrói;
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• queremos que a técnica seja vista como com prom etida, in
terferindo em seus modos de uso para os objetivos a que se 
propõe;

• queremos que o profissional seja capaz de reconhecer des
conhecimento e perguntar, para criar possib ilidades de co
nhecer: a pesquisa é uma forma de perguntar, conhecer, 
atuar;

• queremos que o saber esteja sempre sendo produzido na 
realidade, exigindo questionamentos, capacidade de deci
são de quem o produz sobre sua direção; a realidade não 
pode ser vista como estática, à espera do u so  da técnica 
pronta e certa para cada situação;

• queremos compreender a realidade em sua totalidade e com
plexidade, entendendo que isso só é possível a partir de 
muitos e diferentes olhares profissionais que se intercomple- 
mentam;

• queremos que nossa ação seja uma intervenção, isto é, algo 
que interfere para modificação da situação, algo que tenha 
conseqüências, e que estas sejam comprometidas com o ob
jetivo da profissão: a saúde dos sujeitos da ação, no conjunto 
das relações em que estas ações ocorrem coletivamente.

Queremos tudo isso como professores partícipes na forma
ção de profissionais psicólogos.

A teoria sócio-histórica enfatiza a importância da atividade 
do Homem como mobilizadora de sua capacidade de reflexão e 
desenvolvimento da consciência; assim, torna-se contundente a 
necessidade de repensar relações de ensino-aprendizagem que 
propiciem a oportunidade da ação refletida a cada instante.

Entendemos que a base materialista histórica e dialética da 
Psicologia Sócio-Histórica põe em questionamento constante e 
instigante o papel do homem na produção de suas relações, isto é, 
reconhece sua ação e movimento nas condições sociais que o de
terminam. A compreensão desse processo constante de constru
ção social do indivíduo exige a produção de um conhecimento 
que inclua a realidade na qual os indivíduos convivem, dando um 
caráter não naturalizante ao conhecimento da Psicologia. Ficam 
inviabilizadas as leituras sobre uma objetividade neutra, um co
nhecedor que sabe, um sujeito que não é também objeto de seu
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conhecimento, indivíduos fora da sociedade e uma sociedade que 
não se constitui por indivíduos em relação.

Ficam  claras as exigências de uma práxis profissional com 
prometida com o coletivo construído pelos indivíduos que aí se 
constituem.

Este tem sido, então, um desafio presente e constante aos pro
fessores que lecionam disciplinas sob a ótica da teoria sócio-histó- 
rica: fazer da própria atividade de ensino uma oportunidade aos 
alunos de perceber a amplitude de suas ações de discussão com 
colegas, de intervenção com sujeitos de pesquisa, de troca sobre 
pensam entos de outras bases epistemológicas, de modo que os 
próprios alunos estejam produzindo conhecimento teórico e so 
bre práticas profissionais.

É colocar em prática o que se diz, reconhecendo objetivos, 
intenções, riscos e se responsabilizando por transformações que 
não são preestabelecidas, a não ser sob a condição de que se dese
ja e espera que aconteçam!

A maior dificuldade em trabalhar com esta forte preocupa
ção talvez seja lidar com a própria linguagem que a ciência insti
tuída utiliza, a respeito de uma percepção linear das relações soci
ais, descontextualizada de sua história e dinâmica, em que se de
senvolveu como a única leitura possível ou válida da realidade.

O exercício do pensamento dialético requer um repertório de 
imagens e significados não comuns ao pensamento científico tra
dicional. Uma das formas desse exercício de criação de repertório 
(nas disciplinas que se apóiam no pensamento dialético) tem sido 
a escolha de leituras que permitam a contraposição de diferentes 
com preensões psicológicas da realidade social, de modo a se 
explicitar, discutir e entender a construção do pensamento que 
em basa essas propostas.

Nas atividades que enfatizam esse objetivo de âmbito predo
minantemente teórico, são mais presentes as polêmicas referentes 
à visão de Mundo (forma e dinâmica das relações, espaço possível 
de transformação de uma realidade pronta e/ou de direção poten
cialmente determinada), concepção de Homem (natureza, essên
cia ou condição humana?), e proposta de método decorrente.

Tais atividades têm constituído espaços importantes para a 
discussão metodológica e em especial para a explicitação e apro-
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priação do método materialista-histórico-dialético e suas catego
rias na Psicologia.

Estas reflexões podem se tornar meramente ideo lógicas e 
idealistas se não corresponderem a uma realidade concreta sobre 
a qual se desenvolvem: isso remete à preocupação constante dos 
professores em basear a discussão teórica na necessidade de com 
preender a realidade em que se vive, a inserção do aluno de Psi
cologia no cotidiano que define a expectativa de sua própria atu a
ção, suas possibilidades de intervenção, a direção em que são 
propostas, por que o são dessa maneira, o com prom isso da d ec i
são, as conseqüências da construção de propostas para sua con
secução e para os próprios sujeitos dela...

Para que esta relação entre apropriação teórica e produção de 
conhecimento sobre a realidade possa ser concretizada, tem os uti
lizado duas estratégias básicas:

• a primeira se refere à leitura e discussão de trabalhos de 
pesquisa e intervenção profissional realizados por estudio
sos da área, alunos engajados em trabalhos de iniciação 
científica, em monografias de conclusão de curso etc.1;

• a segunda se refere às formas propostas para avaliação dos 
alunos nas disciplinas, que remetem à solicitação de análi
se justificada de trabalhos existentes e elaboração de pro
postas de intervenção2.

Portanto, mesmo nas atividades cujo objetivo é o de com
preensão teórica, esta é construída a partir da realidade que a de
manda. Essa forma de construção do conhecimento responde à 
necessidade de coerência metodológica que tem sido objeto de 
reflexão dos professores das disciplinas que discutem a leitura 
sócio-histórica das relações sociais.

Esta procura pela coerência resulta em grande e contínuo es
forço dos professores na construção do conteúdo programático de 
seus cursos, que pretende acompanhar os alunos no seu processo 
de questionamento e re-significação da leitura da realidade social. 
Talvez essa intenção justifique a freqüência com que os cursos têm 
sido elaborados na forma de pesquisas pontuais em que os alunos

1. Com referência a estes trabalhos, cf. os capítulos 7 e 8 dosto livro.
2. Os capítulos 9, 10 e 11 discutem projetos do intervonçSo.
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se engajam, se apropriam do referencial teórico-metodológico e, 
principalmente, constroem novos questionamentos inseridos numa 
temática que vai se constituindo como interesse do grupo.

É a concretização da relação ensino/pesquisa/produção de in
tervenção.

É a relação ensino/aprendizagem em que todos apreendem a 
própria relação.

Esta experiência didática tem resultado — a cada período es
colar— num maior número de alunos que procuram o engajamento 
em projetos de pesquisa, individual ou em grupo, de iniciação 
científica ou que desenvolvem, em suas monografias de conclu
são de curso, questionamentos formulados no decorrer das disci
plinas de leitura sócio-histórica.

É desta maneira que têm se constituído os avanços na pro
posta metodológica sob a ótica sócio-histórica: há desde desafios 
que exigem a maior clareza do papel de um indivíduo para a com
preensão de processos referentes a conjuntos de indivíduos, até 
questões que envolvem a possibilidade de se compreender a uni
dade razão/emoção/ação.

Essa compreensão se dá a partir de situações reais da vida dos 
sujeitos, o que leva à elaboração de projetos de intervenção sobre os 
quais se produz a pesquisa. Os alunos formandos vêm encontran
do, nas instituições públicas e do terceiro setor, espaços de desen
volvimento de projetos nos quais têm mostrado o importante papel 
do psicólogo na discussão de condições de saúde dos sujeitos sociais.

Essa intensa participação não indica que a percepção crítica 
venha se dando “naturalmente” ; ela vem se constituindo, princi
palmente, entre os alunos que se inserem nas práticas de estágio e 
pesquisa com maior disponibilidade para o questionamento sobre 
o desenvolvimento das relações, mais como uma “preocupação 
crítica” .

Como professores, somos responsáveis pelo exercício cons
tante desta crítica, assim  como pela clareza da direção dessa críti
ca pela qual nos responsabilizam os, já que esta direção fundamen
tará as propostas de intervenção.

Nesta perspectiva, assumimos que a vida determina a consciên
cia, isto é, as condições concretas, materiais, determinam — em 
última instância — o pensamento, as idéias.
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Este é um  ponto que entra em confronto com a concepção  de 
mundo trazida, em geral, pelos alunos.

A concepção de homem como ser pensante, p ossu id or de um 
EU desde o nascim ento, predeterm inado ou regido p o r forças 
desconhecidas ou não passíveis de conhecimento, está m uito  pre
sente. A essa noção nos contrapomos, assum indo que o homem é 
um ser ativo, social e histórico.

Tem os sido questionados em relação a estes fundam entos 
teóricos e percebemos dificuldades e/ou resistências, entre nossos 
alunos, que do nosso ponto de vista decorrem da form ação educa
cional, mais imediatamente, e da história do conhecim ento em 
nossa sociedade e das concepções predominantes na Psicologia, 
em particular.

Os questionamentos não recaem sim plesmente sobre os fun
dam entos expostos, no sentido cognitivo, m as expressam  um 
posicionam ento diante do mundo, expressam  uma representação 
desse mundo, do homem e das relações entre os homens.

Os fundamentos teórico-metodológicos da Psicologia Sócio- 
Histórica implicam, também, uma forma de pensar a realidade e o 
fenômeno psicológico distinta da que os alunos estão habituados. 
A lógica dialética é pouco familiar e menos ainda a dialética mate
rialista.

Os professores-pesquisadores têm desenvolvido atividades 
profissionais de intervenção, na busca de continuidade da produ
ção teórica, pautada também pela necessidade de responder à de
manda surgida na relação de aprendizagem com esses alunos.

Os alunos têm manifestado interesse pela abordagem, o que 
tem se expressado de diversas maneiras: engajamento nas pesqui
sas em andamento, elaboração de projetos de pesquisa e execução 
de Trabalhos de Conclusão de Curso nesta perspectiva.

Para finalizar, queremos ressaltar que temos discutido a prá
tica profissional à luz dos avanços teórico-metodológicos alcança
dos através do ensino e da pesquisa, ao mesmo tempo em que a 
prática profissional tem suscitado novas questões e produzido p is
tas para avançarmos teoricamente.
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A EQUIPE DE PSICOLOGIA 

SÓCIO-HISTÓRICA

O  grupo está formado por nove pro
fessores, sendo sua maioria perten
cente ao departamento de Psicologia 
Social da Faculdade de Psicologia da 
PUC-SR

Esses professores foram reunidos 
pela base marxista de suas formações 
e pelo interesse em contribuir na for
mação dos psicólogos com uma lei
tura sócio-histórica da construção da 
subjetividade e do indivíduo.

Hoje, são responsáveis e/ou traba
lham ministrando várias disciplinas da 
formação graduada, como: Psicologia 
Geral, Psicologia Social, Ética Profis
sional, Psicologia da Educação, M o 
delos de Investigação, e são orienta
dores de pesquisa tanto na disciplina 
de Trabalho de Conclusão de Curso 
(5o. ano), como em Iniciação Científi
ca. Na formação pós-graduada estão 
no núcleo de pesquisa "Adolescente 
Brasileiro" do programa de Psicologia 
Social. Atuam na área de educação, 
orientação profissional (compõem com 
outros colegas da PUC-SP o serviço de 
Orientação Profissional), trabalho e 
saúde do trabalhador e saúde coleti
va. A diversidade contida na equipe 
permite um trabalho rico e instigante.

Contribui com a equipe o profes
sor Fernando González Rey, da 
Universidade de Havana, hoje em 
Brasília trabalhando em diversas Uni
versidades.

Inquietação, busca, crítica e com
promisso são termos que unificam um 
grupo tão diverso.

Os organizadores



Este livro se destina a psicólogos, estudantes de Psicologia e 
interessados no debate da construção social do indivíduo e de 
sua subjetividade.
Os temas e questões que estão aqui apresentados são fruto da 
construção coletiva da equipe de Psicologia Sócio-Histórica da 
Faculdade de Psicologia da PUC de São Paulo.
A Psicologia Sócio-Histórica vem se desenvolvendo, no Brasil, 
nos últimos vinte anos e tem suas raízes na obra de pensadores 
russos como Vigotski, Luria, Leontiev e outros.
Esta obra pretende ser introdutória na Psicologia Sócio-Histórica, 
trazendo os fundamentos teóricos da abordagem, assim como 
a discussão metodológica e o debate sobre a prática a partir 
dessa perspectiva.


