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I. Conjecturas Preliminares 

 

      No bojo deste escrito, toma-se como ponto de partida uma breve exposição biográfica dos 

autores aqui tematizados, a saber: Jean Piaget e Lev S. Vygotsky. Após as breves anotações 

sobre a vida de ambos teóricos, discorreremos, respectiva e sinteticamente, sobre os traços de 

suas teorias acerca do desenvolvimento humano. Destacar-se-á, sobretudo, os conceitos 

fundantes do pensamento destes autores, bem como as influências que ambos tiveram na 

construção destes conceitos. 

      Afigura-se notável o registro do contexto histórico-temporal, no qual ambos os autores se 

encontram inseridos. Neste sentido, este escrito busca relevar o seguinte: os fatores culturais, 

históricos, pessoais e sociais de cada autor aqui estudado. Isto posto, doravante registra-se 

ainda uma lauda para ambos psicólogos. Ver-se-á que Piaget e Vygotsky são teóricos 

altamente celebrados, a ponto de serem considerados clássicos relevantes à reflexão 

psicopedagógica, bem como fundamentalmente essenciais à compreensão da História da 

Psicologia.  



      Que ambos os autores tenham tamanho peso nas reflexões psicopedagógicas, pois são 

deveras essenciais a História da Psicologia, a prima vista, isso não nos parece dubitável. 

Entretanto, em nosso pensamento ocorre uma questão: para além da fama, dos títulos 

conferidos e das contribuições à humanidade, quem realmente foi Piaget e Vygotsky, 

enquanto seres existentes lançados no mundo? É para uma resposta a esta questão que 

quereriam contribuir as linhas escritas adiante. Para tanto, este texto é dividido em cinco 

partes, quais sejam: 1) Conjecturas Preliminares; 2) Jean Piaget...; 3) Vygotsky...; 4) Lauda I 

e 5) Lauda II. 

 

2. Jean Piaget: traços biográfico-teóricos de uma vida dedicada à ciência.  

 

       É na cidade de Neuchâtel na Suíça, em fins do século XIX, que nasce Jean Piaget (1896-

1980). Considerado um dos grandes teóricos da psicologia do desenvolvimento, Piaget inicia 

sua carreira científica ainda na mais tenra adolescência. Sabe-se que neste período estudou 

moluscos. “Sua teoria destinava-se a tentar explicar o conhecimento baseando-se na biologia, 

fazendo um elo entre a ciência e a filosofia, com dados empíricos”. Ora, é a partir de seu 

conhecimento em biologia – de acordo com Martins & Duarte – que Piaget terá uma visão 

sobre o desenvolvimento cognitivo da criança: este seria uma evolução gradativa, isto é, “o 

funcionamento intelectual inspira-se no modelo biológico”, pois o ser humano é também um 

“organismo como qualquer outro ser vivo” (MARTINS &DUARTE, 2010, p. 99, 100).  

      Tendo sido incitado por um pai de “espírito escrupuloso e crítico que não gostava das 

generalizações apressadas”, Piaget foi desde cedo – segundo Alberto Munari – seduzido pelo 

“charme e pelo rigor da pesquisa científica”. Tomado por suas convicções científicas, o 

biólogo suíço consagra sua vida à explicação biológica do conhecimento. Primeiramente, teve 

uma ampla experiência no meio científico e acadêmico, a ponto de entre os 10 e 15 anos 

publicar seus primeiros trabalhos biológico-científicos “em revistas de grande circulação”.  

Posteriormente, se dedicou à área de psicologia, epistemologia e aprofunda seus estudos no 

campo da educação. É em Paris, ao lado de Janet, Piéron e Simon, nos laboratórios fundados 

por Binet, que o futuro grande psicólogo irá descobrir “a maravilhosa riqueza do pensamento 

infantil” (MUNARI, 2010, p.12-14).  



     Em 1923, o grande epistemólogo casa com Valentine Chatener e além dos papeis 

desempenhados em sua carreira profissional, também se torna pai de três filhas: Jaqueline, 

Luciene e Laurent, o que lhe permite ampliar e aprofundar suas investigações sobre a 

inteligência infantil. Ao observar a inteligência de sua primeira filha, Piaget desenvolve um 

método clínico: pressupõe que os seres humanos passam por uma porção de mudanças 

ordenadas e previsíveis, as quais chamam de períodos ou estágios do desenvolvimento 

humano. Seu método clínico tem origem em sua experiencia científica nos laboratórios de 

Paris. Pontuemos:  

 

Foi também, nessa ocasião, que elaborou o primeiro esboço de seu método 

crítico – que, às vezes, chamou também de “método clínico” – de 

interrogação da criança, partindo de uma síntese totalmente original e 

surpreendente dos ensinamentos que acabara de receber de Dumas e Simon, 

em psicologia clínica, e de Brunschvicg e Lalande, em epistemologia, lógica 

e história das ciências (MUNARI, 2010, p.14). 

 

 

      Vale observar, a trajetória científica do psicólogo suíço começa a ganhar contornos 

práticos, começa a se aproximar da realidade, quando o mesmo se permite uma aproximação 

com as crianças. Além dos mestres que o influenciaram em Paris, em sua teoria psicológica – 

mesmo que Piaget delas se utilize a serviço da crítica –, é possível encontrar – conforme 

Olivier Houdé – “influências de outros pensadores” como Sigmund Freud (1856-1939), 

Wolfgang Köhler (1887-1967), John Dewey (1859-1952), Bertrand Russell (1872-1970), 

Henry Wallon (1872-1962), etc. (HOUDÉ, 2013, p. 07-10). 

 

       Piaget também trabalhou como dirigente do Instituto Jean-Jacques Rousseau e como 

docente: foi professor de psicologia na Universidade de Genebra de 1929 a 1954, o que lhe 

rendeu grande notoriedade, tornando-o internacionalmente celebrado pela sua inovação 

epistemológica. De 1929 a 1967 ainda presidiu o BIE (Bureau Internacional de Educação), no 

qual deu ênfase aos aspectos burocrático-políticos em defesa da educação – no entre guerras e 

no pós-segunda guerra mundial – como “um fator decisivo não só da reconstrução, mas 

inclusive e, sobretudo, da construção propriamente dita” (MUNARI, 2010, p. 15-17). Sua 

produção lítero-científica é muito vasta: escreveu mais de cinquenta livros e uma variedade de 

artigos, discursos, etc., engendrando um grande documental de todas as suas investigações. 

 



       De acordo com as linhas aqui escritas, pode-se afirmar que Piaget foi um ser humano de 

grande expressão. Ao ser lançado no universo da confrontação científica, desde a mais tenra 

idade, não se furtou em registrar, para além de seu tempo, a sua marca enquanto ser existente, 

enquanto sujeito adstrito num horizonte histórico. Não é sem razão que seu trabalho, enquanto 

biólogo, epistemólogo e psicólogo, tenha tamanha relevância nos estudos humanísticos que 

giram em torno da educação e da psicologia.  

 

      Piaget produziu teorias, fundou novos conceitos, defendeu a educação, etc., tudo isso é 

verdade, mas é muito mais verdade que tamanha atuação científica e política não teria 

significado prático se a mesma não estivesse colada à sua própria existência. O conhecimento 

produzido pelo ser humano toma sentido efetivo quando parte de uma reflexão que põe em 

destaque à existência do próprio ser humano. Neste aspecto, a vida do epistemólogo é um 

exemplo, pois desde criança até os seus últimos dias travou relações com o 

saber/conhecimento e até hoje é referência obrigatória nos cursos de Educação, Psicologia, 

Psicopedagogia, Filosofia, etc.. Atualmente fala-se – como observa Orlando Lourenço –, em 

alguns círculos acadêmicos, de uma “morte anunciada” sobre edifício teórico piagetiano, de 

modo que se propõe pensar “além de Piaget” – como se pensar a partir deste autor fosse algo 

démodé (LOURENÇO, 1998, p.521-552). Todavia, mesmo para os que rechaçam os 

conceitos teóricos do psicólogo, jamais essa “morte” encontrará forma concreta, pois a 

História da Psicologia – e porque não dizer a história do pensamento e da educação ocidental 

– jamais foi à mesma, após a existência de Jean Piaget, de modo que até podemos, em certo 

sentido, pensar criticamente uma pedagogia contra Piaget, mas não sem Piaget. Em 1980, 

Piaget faleceu, mas sua vida e obra continuam a suscitar questionamentos e produções lítero-

acadêmicas, sinal de que a sua morte física não é o mesmo que a morte de seu pensamento. 

  

     Adiante, vejamos uma fração da teoria piagetiana acerca do desenvolvimento humano. 

 

2.1 Pontos da teoria piagetiana: o desenvolvimento humano dividido em períodos. 

 

 

      Piaget é constantemente apontado como um dos teóricos mais importantes da Psicologia 

do desenvolvimento humano – talvez o mais importante –, ou Psicologia Cognitiva (BOCK; 

FURTADO; TEIXEIRA, 1995, p.80). A partir de suas observações sobre a inteligência 



infantil, feitas com suas filhas e outras crianças, o psicólogo suíço constata o seguinte: os 

aspectos sociais e afetivos da criança são indissociáveis do aspecto cognitivo. Neste sentido, 

sua teoria do desenvolvimento humano se assentará no pressuposto de que “a inteligência é 

uma adaptação” (PIAGET, 2010, p.27).  Ora, tal adaptação é circunscrita ao sujeito em 

relação ao objeto. Não é possível falar em inteligência infantil dissociando-a de sua relação 

com o meio: “a inteligência constitui o estado de equilíbrio para o qual tendem todas as 

adaptações sucessivas de ordem sensório-motora e cognitiva, assim como todos os 

intercâmbios assimiladores e acomodadores entre o organismo e o meio” (PIAGET, 2013, 

p.39). Ora, o ser humano é entendido como um organismo vivo inteligente que se adapta ao 

meio em que vive. Tal adaptação é construída gradativamente. 

 

Piaget concebia realmente a inteligência como uma forma de adaptação da 

cognição às coisas. E servia-se da ideia de adaptação no sentido biológico: a 

integração, ou assimilação, dos estímulos (informações, input) do entorno ao 

organismo, combinada com o ajuste ou acomodação do organismo a esses 

estímulos. Em sua opinião, a dinâmica assimilação/acomodação conduz o 

cérebro humano para organizações sensório-motoras e cognitivas cada vez 

mais complexas: das ações de bebes para operações lógicas e abstratas do 

adolescente e do adulto (HOUDÉ, 2013, p. 15,16). 

 

 

     Não é sem motivo que Piaget pense a inteligência como uma adaptação semelhante à 

adaptação ao meio, desenvolvida também pelos organismos de outros seres vivos. É o aspecto 

biológico de suas investigações. Sob este aspecto, é possível falar dos esquemas (cognitivo e 

afetivo) que compõem a inteligência, de modo que um dos objetivos de grande parte das 

pesquisas científicas do epistemólogo é manifestar que... 

 

 

...afeto e cognição resultam de uma adaptação contínua e interdependente, 

em que os sentimentos exprimem os interesses e os valores das ações ou das 

estruturas inteligentes. Enquanto os esquemas afetivos levam a construção 

do caráter, os esquemas cognitivos conduzem à formação da inteligência. 

   A vida afetiva e a vida social, como formas de adaptação, apoiam-se numa 

assimilação contínua de situações presentes às situações anteriores. Essa 

assimilação é responsável pela existência de esquemas afetivos, isto é, de 

maneiras relativamente estáveis de sentir e reagir em relação aos outros 

(FARIA, 1989, p. 08). 

 

 

   Ora, a inteligência do sujeito constitui-se de esquemas/estruturas, ou seja, sistemas de 

significados que ele utiliza, sem se reportar, necessariamente, à consciência (por exemplo, o 



recém-nascido que ignora a si mesmo, enquanto imerso num universo de sensações visuais, 

táteis, sonoras, gustativas, etc.). No indivíduo, afeto, cognição e vida social são indissociáveis. 

Neste sentido, Piaget sugere que os fatores como “maturação, experiência física e lógico-

matemática, transmissão ou experiência social e equilibração são dinamizadores da vida 

cognitiva e afetiva” (FARIA, 1989, p.12). Tais fatores estão presentes em cada período do 

desenvolvimento humano. Para Piaget, esses períodos desenham-se pelas diferentes maneiras 

do indivíduo interagir com a realidade, ou seja, de organizar seus conhecimentos objetivando 

sua adaptação, à medida que gera mudanças progressivas dos esquemas de assimilação e 

acomodação. 

 

     Eis então, em linhas gerais, como Piaget pensa os estágios/períodos do desenvolvimento 

humano: 

 

a) Período sensório-motor (0 a 2 anos) – É um período centralizado no egocentrismo da 

criança. Não há “consciência do mundo físico e social como algo estável, externo e 

distinto do mundo interno. O universo é constituído de quadros perceptivos que 

desaparecem e reaparecem de um modo caprichoso” (FARIA, 1989, p. 35). A criança 

conquista, “através da percepção e dos movimentos, todo o universo que a cerca. No 

recém-nascido, a vida mental reduz-se ao exercício dos aparelhos reflexos, de fundo 

hereditário, como a sucção” (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1995, p.84). É 

importante frisar: “seu egocentrismo diminui à medida que vai descolando seu próprio 

corpo dos objetos e finda quando constrói a noção de objeto” (FARIA, 1989, p. 36) 

Vale dizer, neste estágio, “a criança é capaz de usar um instrumento como meio para 

atingir um objeto. Por exemplo, descobre que se puxar a toalha, a lata de bolacha 

ficará mais perto dela” (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1995, p.84).  As relações 

afetivas da criança, neste período, também são interindividuais e intra-individuais. 

Interindividuais: a criança separe-se gradativamente “do‘eu corporal’ em relação ao 

outro, dando inicio a um sistema de trocas sociais e afetivas. Essas trocas, porém, não 

são genuinamente sociais, pois são calcadas, sobretudo na imitação de gestos”. Intra-

individuais: a criança vai tomando paulatinamente certo valor de si mesma “a partir 

dos sucessos e fracassos de suas próprias ações”. A aprendizagem ganha contornos 

mais acentuados: tem certo prazer e sucesso ao andar, dando “vários passos, sem uma 

queda. A autovalorização gera maior confiança em si e facilitará o prosseguimento da 

aprendizagem”. (FARIA, 1989, p. 36,37). Ainda neste curto espaço de tempo, “por 



volta dos 2 anos, a criança evolui de uma atitude passiva em relação ao ambiente e 

pessoas de seu mundo para uma atitude ativa e participativa”. Ora, vê-se que a 

inteligência infantil vai se adaptando pouco a pouco ao meio em que vive: “integra-se 

pela imitação das regras. E, embora compreenda algumas palavras, mesmo no final do 

período só e capaz de fala imitativa” (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1995, p.85).  

 

b) Período pré-operatório (a 1ª infância – 2 a 7 anos) – Esse estágio é marcado pelo 

aparecimento da linguagem verbal, a partir dos 2 anos de idade. O egocentrismo toma 

outros níveis, manifesta-se como “visão do mundo a partir da perspectiva pessoal”, de 

modo que se impõe como “característica do pensamento simbólico e da linguagem que 

o expressa”. O egocentrismo aparece em várias dimensões: “intelectual, social, 

linguístico, moral etc.” (FARIA, 1989, p. 41, 42). Todavia, é o surgimento da 

linguagem que mais se destaca nesse período, o que “irá acarretar modificações nos 

aspectos intelectual, afetivo e social da criança”. Com o aparecimento da linguagem, 

destaca-se: “o desenvolvimento do pensamento se acelera”; a objetividade é excluída 

por um tempo; o real é transformado “em função dos desejos e fantasias (jogo 

simbólico)” da criança, isto é, ela atribui sentimentos e intenções às coisas e aos 

animais; posteriormente, o real é utilizado pra explicar o mundo, “a própria atividade 

infantil, seu eu e suas leis morais”; no final desse estágio a criança busca uma razão 

causal e finalista de tudo – é a fase dos famosos ‘porquês’”. Neste período, o aspecto 

afetivo da criança, tem uma dinâmica específica: surge os “sentimentos individuais”, 

bem como o respeito aos indivíduos que ela julga superiores (pais, professores), “o 

critério de bem e mal é a vontade dos adultos”. Em sua relação com os superiores, a 

criança experimenta um “misto de amor e temor”. Vale lembrar, neste período, “a 

maturação neurofisiológica completa-se”, o que permite a criança “o desenvolvimento 

de novas habilidades”, por exemplo, “a coordenação motora fina – pegar pequenos 

objetos com as pontas dos dedos, segurar o lápis corretamente e conseguir fazer os 

delicados movimentos exigidos pela escrita” (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1995, 

p.86, 87). 

 

c) Período das operações concretas (a infância propriamente dita – 7 a 11ou 12 anos) – 

Neste período, o pensamento lógico-objetivo assume preponderância. A tarefa imposta 

a criança é dominar as operações. A operação é um “ação interiorizada que se torna 

reversível para se coordenar com outras na forma de estruturas operatórias”. Deste 



modo, “as ações são somadas (+), subtraídas (-), divididas, multiplicadas (x), 

formando sistemas de operações responsáveis pelo aparecimento de noções como 

substância, peso, volume, espaço, série, classe, número, etc.”, tudo isso é definido e 

expresso pela linguagem. “O sistema de operações, uma vez elaborado, constitui um 

instrumento para a incorporação do mundo físico e social”. Sem esquecer, por meio da 

“construção dos sistemas de operações relativos à conservação da quantidade, às 

series, classes, numero, espaço, etc.”, ocorre à promoção da “compreensão da 

realidade e sua nomeação através de palavras, na forma utilizada pelo adulto” 

(FARIA, 1989, p. 49,50). Ora, neste período acontece algo curioso em relação ao 

egocentrismo intelectual e social, que marcou o estágio anterior: supera-se aquele 

egocentrismo com “o inicio da construção lógica”, a criança torna-se capaz de 

“estabelecer relações que permitam a coordenação de pontos de vista diferentes”, 

mesmo que tais pontos de vista sejam conflitantes, a criança consegue coordená-los e 

integrá-los de “modo lógico e coerente”. No plano afetivo: a criança é capaz de 

“cooperar com os outros, trabalhar em grupo e, ao mesmo tempo, ter autonomia 

pessoal”; neste plano, surge ainda a “vontade como qualidade superior e que atua 

quando há conflitos de tendências ou intenções – entre o dever e o prazer, por 

exemplo”. No plano do pensamento, a criança consegue: “estabelecer as relações de 

causa e efeito e de meio e de fim; sequenciar ideias e eventos”; ordenar ideias 

diferentes, simultaneamente; formar o conceito de numero ligado ao objeto concreto. 

“A cooperação é uma capacidade que vai se desenvolvendo ao longo deste período e 

será um facilitador do trabalho em grupo, que se torna cada vez mais absorvente para a 

criança” (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1995, p.87-89). 

 

d) Período das operações formais (a adolescência – 12 anos em diante) – A principal 

marca deste período consiste no fato de que o pensamento se torna livre das limitações 

da realidade concreta. Compreende-se que a principal tarefa do adolescente é 

“construir as operações formais próprias da inteligência formal. O pensamento começa 

a manipular ideias por intermédio de palavras, de símbolos matemáticos e de outras 

formas de linguagem”. Neste sentido, pode se afirmar, “o domínio das operações 

formais liberta o pensamento dos objetos materiais e enriquece o jovem com um novo 

poder”. Este poder gera um tipo de egocentrismo: “o jovem passa a acreditar que tudo 

que faz e sente tem uma importância universal”. Age como um ator que é “vigiado e 

controlado por uma plateia”. É um tempo em que as reflexões individuais sobre o 



mundo começa a surgir, de modo que o adolescente poderá “construir sistemas 

teóricos e projetos de reformas, instrumentando-o para uma integração ao mundo 

adulto. O eu torna-se forte para reconstruir o universo e para incorporá-lo”.  No plano 

do pensamento, destaca-se o egocentrismo porque, “à medida que o jovem pensa em 

meios para esclarecer ou para atuar no sentido de melhorar o universo, acredita que 

está contribuindo realmente para isso. Ele não diferencia o eu que pensa da realidade 

pensada”. Este estágio também é marcado pelos projetos de vida, isto é “os modos 

imaginários de intervenção no universo”. (FARIA, 1989, p. 78,85,86). Na dimensão 

das relações sociais, o adolescente vive uma fase de “interiorização, em que, 

aparentemente, é antissocial”. Quase sempre, “afasta-se da família, não aceita o 

conselho dos adultos; mas na realidade o alvo de sua reflexão é a sociedade, sempre 

analisada como possível de ser reformada e transformada”. No aspecto afetivo, “o 

adolescente vive conflitos. Deseja libertar-se do adulto, mas ainda depende dele. 

Deseja ser aceito pelos amigos e pelos adultos”. O grupo, o coletivo, as amizades são 

muito importantes para o adolescente neste período: “determina o vocabulário, as 

vestimentas e outros aspectos de seu comportamento”. Vale destacar, “os interesses do 

adolescente são diversos e mutáveis, sendo que a estabilidade chega com proximidade 

da idade adulta”. Em suma, na idade adulta “não surgirá nenhuma nova estrutura 

mental, e o individuo caminha para um aumento gradual do desenvolvimento 

cognitivo” (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1995, p. 89-91). 

 

 

3. Lev S. Vygotsky: aspectos de uma vida intensamente intelectual. 

 

 

      É na Bielo-Rússia, no seio de uma família judia, em 17 de Novembro de 1896 que 

nasce Lev S. Vygotsky. Um ano após seu nascimento, sua família muda-se de Orsha, sua 

cidade natal, para Gomel. O pai dirigia o departamento de um banco, a mãe, Cecília 

Moiseevna, cuidava dos oito filhos. Na Rússia czarista, sua família por ser judia enfrentou 

muitas discriminações, mesmo assim, eles não abrem mão de uma intensa vida intelectual 

– característica essa herdada por Vygotsky.  

 



      Sobre a vida estudantil de Vygotsky, pode-se dizer que o mesmo aprendeu alemão 

com a mãe, teve um preceptor socrático e foi no liceu um excelente aluno de matemática, 

latim e grego, bem como ainda lia muito bem hebreu, francês e inglês. Dirigiu, 

igualmente, o seu interesse pelo teatro. Foi admitido na universidade de Medicina e 

Direito em Moscovo. Ao mesmo tempo, frequentou a Universidade Shaniavsky, onde 

estudou História, Psicologia, Filosofia e Literatura. Em outras palavras, observa Ivan Ivic: 

 

Poesia, teatro, língua e problemas dos signos e da significação, teorias da 

literatura, cinema, problemas de história e de filosofia, tudo o interessava 

vivamente, antes de ele se dedicar à pesquisa em psicologia. É importante 

notar que a primeira obra de Vygotsky, que o conduziu definitivamente para 

a psicologia, foi Psicologia da arte [1925] (IVIC, 2010, p.12). 

 

       

     Nota-se quão intensa foi a sua vida. Após escrever seu ensaio sobre Hamlet, dois anos 

depois, Vygotsky formava-se em Direito. Dos anos que frequentou o recinto universitário, 

Jerome Bruner nota o seguinte: 

 

Lev Semeonovich Vygotsky [...] nos seus tempos de estudante da 

Universidade de Moscovo [...] faz abundantes e ávidas leituras nos campos 

da linguística, da ciência social, da psicologia, da filosofia e das artes. O seu 

trabalho sistemático não começaria antes de 1924. Dez anos mais tarde, 

morria de tuberculose, aos 38 anos de idade. Nesse período, com a 

cooperação de colegas e colaboradores como Luria, Leontiev e Sakharov, 

empreendeu uma série de investigações em psicologia do desenvolvimento, 

da educação e psicopatologia, muitas das quais seriam interrompidas pela 

sua morte prematura (BRUNER, 2007, p.9). 

 

 

      Ora, vemos assim o quão intenso foram, à vida intelectual do futuro gênio da 

Psicologia Sócio-Histórica, os seus anos de estudos.  Sobre a sua genialidade, A. R. Luria, 

um de seus colaboradores, fez notar o seguinte: 

 

Não é exagero dizer que Vygotsky era um gênio. Ao longo de mais de cinco 

décadas trabalhando no campo da ciência, eu nunca encontrei alguém de 

sequer se aproximasse de sua clareza de mente, sua habilidade para expor a 

estrutura essencial de problemas complexos, sua amplidão de conhecimentos 

em muitos campos e sua capacidade para antever o desenvolvimento futuro 

de sua ciência (LURIA, 2012, p. 21). 

  

 



    Pelo testemunho deste colaborador, pode-se perceber que a vida de Vygotsky foi pautada, 

em todos os sentidos, por uma dedicação intensa a investigação do saber. De certa forma, o 

aspecto da investigação cientifica e do acesso à diversidade de saberes, influenciou a 

construção teórica do psicólogo russo. Como ainda observa Ivic: 

 

No cerne do sistema psicológico vygotskyano, encontra-se uma teoria do 

desenvolvimento mental ontogenético que é, também, uma teoria histórica 

do desenvolvimento individual. Trata-se, portanto, de uma concepção 

genética de um fenômeno genético, em que é possível tirar, sem dúvida, um 

ensinamento epistemológico. De fato, as épocas históricas de mudanças 

revolucionárias parecem refinar a sensibilidade do pensamento humano e a 

predispô-lo a tudo que diz respeito à gênese, à transformação, à dinâmica, ao 

devir e à evolução (IVIC, 2010, p.12). 
 

 

 

De certa forma, notamos que os aspectos básicos da teoria psicológica vygotskyana busca 

relevar o desenvolvimento mental-individual a partir de uma perspectiva histórico-cultural. O 

psicólogo russo apoiará suas reflexões numa abordagem inovadora do marxismo. Segundo as 

palavras de Luria: 

 

Influenciado por Marx, Vygotsky conclui que as origens das formas 

superiores de comportamento consciente deveriam ser achadas nas relações 

sociais que o individuo mantém com o mundo exterior. Mas o homem não é 

apenas um produto de seu ambiente, é também um agente ativo no processo 

de criação deste meio (LURIA, 2012, p.25). 

 

     Neste sentido, podemos notar que, para Vygotsky, o ser humano se caracteriza por uma 

sociabilidade primária. Em termos gerais, se houvesse que definir... 

 

... a especificidade da teoria de Vygotsky por uma série de palavras e de 

fórmulas chave, seria necessário mencionar, pelo menos, as seguintes: 

sociabilidade do homem, interação social, signo e instrumento, cultura, 

história, funções mentais superiores. E se houvesse que reunir essas palavras 

e essas fórmulas em uma única expressão, poder-se-ia dizer que a teoria de 

Vygotsky é uma ‘teoria socio-histórico-cultural do desenvolvimento das 

funções mentais superiores’, ainda que ela seja chamada mais 

frequentemente de ‘teoria histórico-cultural’ (IVIC, 2010, p. 15). 
 

      É uma teoria, portanto, inovadora, se olhada do ponto de vista do tempo histórico, no qual 

se insere a vida de nosso autor. Nas linhas que seguem, expomos em tópicos os breves 

meandros desta teoria. Vejamos. 

  



3.1 Vygotsky e o desenvolvimento infantil: notas de uma teoria psicológica. 

 

 

       De acordo com Luria, Vigotsky gostava de chamar seu modo de estudo do 

desenvolvimento das funções mentais superiores, de “psicologia cultural, histórica, ou 

instrumental” (LURIA, 2012, p.26). Ora, não é sem razão que a teoria psicológica 

vygotskyana contemple o desenvolvimento infantil a partir destes três aspectos: instrumental, 

cultural e histórico. Neste sentido, cumpre notar o que cada termo reflete acercado 

desenvolvimento humano. Eis então como de delineia estes aspectos: 

 

a) Aspecto Instrumental – “refere-se à natureza basicamente mediadora das funções 

psicológicas complexas. Não apenas respondemos aos estímulos apresentados no 

ambiente, mas os alteramos e usamos suas modificações como instrumento de nosso 

comportamento” (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1995, p. 92). Exemplo: costume 

de amarrar o barbante no dedo pra lembrar de algo. O estímulo – o laço no dedo – 

objetivamente significa apenas que o dedo está amarrado. Ele adquire sentido, por usa 

função mediadora, fazendo-nos lembrar algo importante. Diz ainda, Luria: “O adulto 

não apenas responde aos estímulos apresentados por um experimentador ou por seu 

ambiente natural, mas também altera ativamente aqueles estímulos e usa suas 

modificações como um instrumento de seu comportamento” (LURIA, 2012, p.26). 

 

b) Aspecto Cultural – “envolve os meios socialmente estruturados pelos quais a 

sociedade organiza os tipos de tarefa que a criança em crescimento enfrenta, e os tipos 

de instrumento, tanto mentais como físicos, de que a criança dispõe para dominar 

aquelas tarefas” (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1995, p.92). De acordo com Luria, 

“um dos instrumentos básicos inventados pela humanidade é a linguagem, e Vygotsky 

deu ênfase especial ao papel da linguagem e na organização do desenvolvimento dos 

processos de pensamento” (LURIA, 2012, p. 26). Ora, tal relevância dada à 

linguagem, marca a teoria vygotskyana dentro de um nova perspectiva: “a linguagem é 

ao mesmo tempo um resultado das forças históricas que lhe deram a sua forma, e uma 

ferramenta do pensamento que molda o próprio pensamento”. [...] “é também um 

agente de libertação”, pois por meio dela o homem alcança “certo grau de liberdade, a 

partir tanto da sua história como da sua herança biológica.” Sem esquecer, “ao 



apropriar-se da linguagem em todas as suas formas – na ciência, na arte e no diálogo 

espontâneo – o indivíduo reflecte a história” (BRUNER, 2007, p.10). 

 

c) Aspecto Histórico – o elemento histórico funde-se com o cultural, “pois os 

instrumentos que o homem usa para dominar o seu ambiente e seu próprio 

comportamento, foram criados e modificados ao longo da história social da 

civilização. Os instrumentos culturais expandiram os poderes do homem e estruturam 

seu pensamento, de maneira que, se não tivéssemos desenvolvido a linguagem escrita 

e aritmética, por exemplo, não possuiríamos hoje a organização dos processos 

superiores que hoje possuímos” (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 1995, p. 92). Luria 

é incisivo: os instrumentos que o homem usa para dominar seu ambiente e seu próprio 

comportamento não surgiram plenamente desenvolvidos da cabeça de Deus. Forma 

inventados e aperfeiçoados ao longo da história social do homem” (LURIA, 2012, 

p.26). 

 

 

      Ora, tendo exposto os três aspectos da teoria vygotskyana, podemos notar que há uma 

interação na vida social do individuo, circunscrita a cada um destes aspectos: a criança 

interage com o adulto e deste recebe a herança cultural, histórica, etc.. Neste sentido, cada um 

destes aspectos são aplicáveis a teoria psicológica do desenvolvimento infantil. Conforme 

Luria: 

 

Todos os três aspectos da teoria são aplicáveis ao desenvolvimento infantil. 

Desde o nascimento as crianças estão em constante interação com os adultos, 

que ativamente procuram incorporá-las à sua cultura e à reserva de 

significados e de modos de fazer as coisas que são acumuladas 

historicamente. No começo, as respostas que as crianças dão ao mundo são 

dominadas pelos processos naturais, especialmente aqueles proporcionados 

por sua herança biológica. Mas através da constante mediação dos adultos, 

processos psicológicos instrumentais mais complexos começam a tomar 

forma. Inicialmente, esses processos só podem funcionar durante a interação 

das crianças com os adultos. [...]. Mas à medida que as crianças crescem, os 

processos que eram inicialmente partilhados com os adultos acabam por ser 

executados dentro das próprias crianças. Isto é, as respostas mediadoras ao 

mundo transformam-se em um processo interpsíquico. É através desta 

interiorização dos meios da operação das informações, meios estes 

historicamente determinados e culturalmente organizados, que a natureza 

social das pessoas tornou-se igualmente sua natureza psicológica (LURIA, 

2012, p. 27). 

 

 



       Afigura-se preciso que a teoria psicológica vygotskyana busca, para todos os efeitos, 

relevar o aspecto sócio-interacionista no desenvolvimento infantil. O desenvolvimento está 

pois alicerçado no plano das interações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Lauda I – Jean Piaget  

 

 
     O biólogo e psicólogo suíço Jean Piaget (1896-1980) desenvolveu uma das teorias 

psicológicas mais estudadas. Basicamente sua teoria se apoia nos estudos sobre a biologia: 

compreende o ser humano como um organismo vivo, tal como é todo ser vivo na ordem da 

natureza. Todo ser vivo, em sua estrutura natural, manifesta-se pelo fenômeno da adaptação 

ao meio. A partir deste pressuposto, Piaget busca entender como se processa os atos 

cognitivos da criança, como ocorre o processo do conhecimento. Ele chega a constatar: tal 

como os seres vivos se adaptam ao meio ambiente, a inteligência humana é também imbuída 

de adaptação, o ser humano desenvolve-se por estágios, por períodos.  

          Na sua teoria biológica sobre a construção do conhecimento humano, Piaget divide em 

quatro períodos o processo de desenvolvimento cognitivo da criança. O primeiro chamou de 

sensório-motor, de 0 a 2 anos. O segundo denominou de pré-operacional, de 2 a 7 anos. O 

terceiro denomina de operatório concreto, de 7 a 11 ou 12 anos. A última fase chama de 

operatório formal, de 11 ou 12 anos em diante.  

       Cada período tem as suas características: 1º) no primeiro período  a criança baseia-se 

principalmente em percepções sensoriais e esquemas motores para resolver seus problemas, 

que são essencialmente práticos. Nesse mesmo período, as concepções de espaço, tempo e 

causalidade começam a ser construídas possibilitando a criança novas formas de ação prática 

para lidar com o meio;  2º) o segundo período é marcado pelo aparecimento da linguagem 

oral, por volta dos 2 anos de idade, a qual dá possibilidade da criança construir esquemas de 

ação interiorizado, chamados de esquemas representativo ou simbólico; 3º) este período 

acontece por volta dos 7 anos de idade, nela, o pensamento lógico-objetivo adquire 

preponderância. Ao longo dela, as ações interiorizadas vão se tornando cada vez mais 

reversíveis e, portanto, moveis e flexíveis. O pensamento torna-se menos egocêntrico e a 

criança é capaz de construir um conhecimento mais compatível com o mundo que a rodeia. O 

real e o fantástico não mais se misturarão em sua percepção e, por fim, o 4º) quarto período : a 

sua principal característica reside no fato de que o pensamento se torna livre das limitações da 

realidade concreta. Nessa etapa, a partir dos 12 anos de idade, a criança se torna capaz de 

raciocinar logicamente, ocorrendo à libertação do pensamento das amarras do mundo 

concreto, permitindo ao adolescente pensar e trabalhar não só com a realidade concreta, mas 

também com a realidade possível. 



5. Lauda II – Lev S. Vygotsky  

 

      Lev S. Vygotsky (1896-1938) nasceu em Orsha, Bielo-Rússia, e faleceu prematuramente, 

aos 38 anos, em 1934, vitima de tuberculose. Teve uma vida intelectual muito intensa: 

estudou Direito, Medicina, Psicologia, Literatura, etc.. Aprofundou seus estudos em 

Psicologia, focando no desenvolvimento humano. Ao ler a obra de K. Marx buscou uma 

alternativa dentro do materialismo dialético para o conflito entre as concepções idealistas e 

mecanicista da Psicologia.  Ao lado de Luria e Leontiev, construiu propostas teóricas 

inovadoras sobre temas como a relação pensamento e linguagem, natureza e processo de 

desenvolvimento da criança e o papel da instrução no desenvolvimento. 

     Um pressuposto básico da obra de Vygotsky é que as origens das formas superiores de 

comportamento consciente – o pensamento, memória, atenção voluntária etc. –, formas essas 

que diferenciam o homem dos outros animais, devem ser achadas nas relações sociais que o 

homem mantém. Mas Vygotsky não via o homem como ser passivo, consequência dessas 

relações. Entendia o homem como ser ativo, que age sobre o mundo, sempre em relações 

sociais, e transforma essas ações para que constituam o funcionamento de um plano interno.  

     Desta maneira, o desenvolvimento infantil é visto a partir de três aspectos na teoria 

psicológica vygotskyana, quais sejam: instrumental, cultural e histórico. Vejamos: 1) o 

aspecto instrumental se refere à natureza basicamente mediadora das funções psicológicas 

complexas; 2) o aspecto cultural da teoria envolve os meios socialmente estruturados pelos 

quais a sociedade organiza os tipos de tarefas que a criança em crescimento enfrenta. Destaca-

se, sobretudo, a linguagem como organizadora dos processos de pensamento; 3) por sua vez, o 

aspecto  histórico funde-se com o cultural, destacando os instrumentos inventados e 

aperfeiçoados ao longo da história social do homem. Cada um desses aspectos põe em relevo 

o desenvolvimento infantil, destacando a teoria de Vygotsky, como sócio-interacionista, visto 

que considera as relações sociais como constitutivas das funções psicológicas do homem. 
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