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Vygotsky: Tanto o desenvolvimento 
psicológico quanto o do psiquismo ocorrem 

num processo histórico cultural.

A história não é a mera sucessão de fatos 
no tempo e no espaço, mas um andamento 

significativo.

A história significa uma abordagem  
dialética.

Para entendermos isso precisamos saber, o 
que é Dialética?



Hegel

Ele vai retomar a dialética 

inventada por Platão 2.200 anos 

depois e ampliar varias teorias, 

sobre a vida e o trabalho.

Dialética  idealista



É um estudioso e admirador de Hegel, mas se 

opõem ao seu método idealista.

Marx começa do real e usa a dialética como ferramenta, 

para entender a realidade capitalista de seu tempo para 

isso vai desenvolver:

Materialismo histórico: Ação transformadora.

Materialismo dialético: História+ realidade.

O trabalho para Marx: Evolução.

Alienação: Homem, objeto.

A vida que determina a consciência: Realidade de 

existência.

O trabalho é um processo único e complexo contendo três 

elementos simples: atividade, objeto e o meio.



• O que caracteriza a 
evolução da espécie 
humana (Homo)?

• Filogênese:

• Ontogênese:



• O mundo simbólico é o mundo 
construído pelo homem 
(concreto, abstrato e semiótico).

• O mundo que chamamos de 
cultura, totalidade das 
produções humanas 
(conhecimento).

• A história tem dois significados:

• geral.

• restrito.





• Objetivo Central: Caracterizar 
os aspectos do comportamento 
humano e como essas 
características se formaram ao 
longo do tempo.

• Filogênese e ontogênese 
(interligados):  Um representa 
a evolução cultural ou biológica 
e o outro representa a evolução 
cultural ou mental.

• Infância : Período crucial para 
desenvolvimento de funções 
superiores, raízes genéticas 
constituídas  pelo uso de 
instrumentos pela fala. 

• Comportamento Humano: 
Formas culturais e não 
biológicas. 



• Cultura: É o ao mesmo tempo 
produto da vida social e produto 
da vida humana.  Não se 
aparece da forma individual, 
Constitui a dimensão humana as 
sociabilidade, fator esse que nos 
diferencia de outros seres vivos. 

• Lei genética do 
desenvolvimento cultural :  
Toda função no 
desenvolvimentos cultural da 
criança aparece em cena 2 
vezes a em dois planos . 
Primeiro no plano social e 
segundo plano psicológico. 



• Para Vygotsky o meio social é 
fonte de desenvolvimento. 

• Linguagem-fala: Possibilita a 
criança se orientar e controlar 
suas ações sobre o meio.

• Signos:  Elementos que 
representam  outros  objetos, 
eventos, situações e a própria 
linguagem. É um meio inventado 
pelos homens para representar a 
realidade material ou imaterial, de 
maneira a poder compartilhar 
entre si o que sabem respeito 
dela.  





A natureza das funções diz que o sujeito constitui suas formas de ação 

em atividades e sua consciência nas relações sociais, o plano social e 

individual das ações mostra o desenvolvimento. 

Função (ato de funcionar), as funções de pensar ou falar só se 

concretizam no ato da própria fala e do próprio pensar alguma coisa. 

Isso quer dizer: fora do ato de pensar e falar a função nada mais é do 

que uma simples capacidade de registro. 



Se admitirmos que posição social é função de uma outra posição e 

que opondo-se a ela é que se constitui. Podemos citar o que fala 

Hegel, quando se refere a relação “servo-mestre”. 

O servo-mestre: um completa o outro, uma função nega a outra, 

mas se constitui reciprocamente. 



A assimilação das funções superiores ou culturais as relações 

sociais para Vygotsky se refere a citação Marx, em que ele critica a 

visão abstrata de Feuerbach: onde ele defende o homem como ser 

biológico, ou seja, a sua natureza é herdada dos seus 

antepassados.

Para Marx o homem é a constituição da sua história social. 



Vygotsky fala que as relações sociais são constituídas por 

estrutura social complexa, em torno de posições de expectativas 

de ação as elas associadas. A maneira que o individuo se envolve 

aos outros, nas praticas sociais concretizam a estrutura de 

relação da sociedade. 

As praticas sociais se traduzem nas relações sociais em que as 

pessoas estão compartilhando de uma mesma cultura e de um 

mesmo espaço como praticas religiosas, familiares, politicas, 

jurídicas, educacionais entre outras. 

As funções psicológicas superiores se constituem por meio da 

interação compartilhada entre as pessoas. 





Vygotsky diz que o desenvolvimento passa por três estágios:  

desenvolvimento em si, para o outro e para si mesmo.

A analise analítica de Hegel, em que o SI é o dado, aquilo que a 

existência não depende da ação do homem, e o para si é o em 

si, como objeto da consciência do homem.

E introduz para os outros como consciência do outro o 

equivalente do “para si” nós nos tornamos nós mesmos através 

do outro.



O movimento só se torna gesto, “para si” porque antes foi gesto, “ 

para o outro”.

È a significação que tem o poder de converter o fato natural em 

fato eventual.
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