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Nota da contra-capa:
Desenvolvimento das funções psicológicas superiores Há muito tempo o
grande psicólogo russo L. S. Vygotski é reconhecido como um pioneiro da
psicologia do desenvolvimento. No entanto, sua teoria do desenvolvimento nunca
foi bem compreendida no Ocidente.
A Formação Social da Mente vem suprir grande parte desta falha.
Trata-se de uma seleção cuidadosa dos ensaios mais importantes de
Vygotski, editada por um grupo de eminentes estudiosos da sua obra.
Fragmento da nota de Vygotsky sugerindo, pela primeira vez, a mediação
como a base dos processos psicológicos superiores. ("N.B. A essência do método
instrumental reside no uso funcionalmente diferente de dois estímulos, que
determinam diferencialmente o comportamento; disso resulta o domínio do
indivíduo sobre as suas próprias operações psicológicas.
Sempre admitindo dois estímulos, precisamos responder às seguintes
questões: 1. Como o indivíduo se lembra do estímulo S1 com a ajuda do estímulo
S2 (onde S1 é o objeto e S2 o instrumento). 2. Como a atenção se dirige para S1
com ajuda de S2. 3. Como uma palavra associada a S1 é rememorada via S2, e
assim por diante.")
À memória de Alexander Romanovich Luria

Prefácio dos organizadores da obra
Lev Semyonovich Vygotsky ganhou destaque na psicologia americana a
partir da publicação, em 1962, da sua monografia Pensamento e Linguagem
(Thought and Language). Há cinco anos, por sugestão de Alexander Luria,
concordamos em editar uma coletânea de ensaios de Vygotsky que
representasse toda a sua produção teórica geral, na qual a relação entre
pensamento e linguagem era um dos aspectos mais importantes. Luria, então,
colocou à nossa disposição a tradução preliminar de duas obras de Vygotsky. A
primeira, O Instrumento e o Símbolo no Desenvolvimento das Crianças (1930 )
nunca tinha sido publicada. A segunda, a tradução de uma monografia intitulada
A História do Desenvolvimento das Funções Psicológicas Superiores, havia sido
publicada no segundo volume dos escritos de Vygotsky, no ano de 1960, em
Moscou. Um breve estudo desses ensaios mais que depressa nos convenceu de
que o escopo do trabalho de Vygotsky estendia-se muito além do expresso em
Pensamento e Linguagem. Além disso, tornou-se evidente que a imagem que
muitos dos nossos colegas faziam de Vygotsky, como sendo um neobehaviorista
do desenvolvimento cognitivo, poderia ser, de forma conclusiva, desfeita por
esses dois ensaios.
Os quatro primeiros capítulos deste volume foram elaborados a partir de
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Instrumento e Símbolo. O quinto capítulo resume os principais pontas teóricos e
metodológicos contidos em Instrumento e Símbolo, aplicando-os à reação de
escolha, problema classicamente estudado em psicologia cognitiva. Esse capítulo
foi extraído da seção 3 de A História do Desenvolvimento das Funções
Psicológicas Superiores.
Os capítulos 6 e 8 (aprendizado e desenvolvimento e os precursores da
escrita ao longo do desenvolvimento) foram extraídos de uma coletânea de
ensaios publicados postumamente intitulada O Desenvolvimento Mental das
Crianças e o Processo de Aprendizado (1935). O capítulo 9, que trata do
brinquedo, teve como base uma palestra proferida no Instituto Pedagógico de
Leningrado, em 1933, e publicada em Voprosi Psilchologii (Problemas de
Psicologia) em 1966. As referências completas estão na listagem dos trabalhos
de Vygotsky, nas últimas páginas deste volume.
Em muitos lugares deste livro inserimos materiais provindos de fontes
adicionais, na tentativa de tornar mais claro o significado do texto. Na maioria
dos casos, utilizamos outras partes de A História do Desenvolvimento das
Funções Psicológicas Superiores não incluídas neste volume; outros insertos
provieram de ensaios contidos nos volumes de 1956 ou 1960 de coletâneas de
seus trabalhos. Em alguns casos, foram utilizados trechos de trabalhos de
colaboradores de Vygotsky, onde estão explicitados exemplos concretos dos
procedimentos experimentais ou resultados que no texto original de Vygotsky
são descritos de forma extremamente breve. As referências dessas fontes
auxiliares estão citadas nas notas no final deste volume.
O trabalho de reunir obras originalmente separadas foi feito com bastante
liberdade. O leitor não deve esperar encontrar uma tradução literal de Vygotsky,
mas, sim, uma tradução editada da qual omitimos as matérias aparentemente
redundantes e à qual acrescentamos materiais que nos pareceram importantes
no sentido de tornar mais claras as idéias de Vygotsky. Como outros editores já
notaram, o estilo de Vygotsky é extremamente difícil.
Ele teve uma produção escrita abundante e muitos de seus manuscritos
nunca foram adequadamente editados. Além disso, durante os freqüentes
períodos de doença, ele ditava seus trabalhos -uma prática que resultou num
texto repetitivo, elíptico e denso. Certos espaços em branco nos manuscritos
originais os tornam, hoje em dia, ainda menos acessíveis do que devem ter sido
no tempo em que foram escritos. Devido ao fato de as referências serem
raramente citadas nos originais, tentamos, da melhor maneira possível, encontrar
as fontes exatas referidas por Vygotsky. O processo de procurar as fontes
originalmente citadas revelou-se uma tarefa altamente recompensadora, uma
vez que muitos de seus contemporâneos se mostraram surpreendentemente
modernos em vários aspectos importantes. Temos, ainda, perfeita noção de que
ao mexer nos originais poderíamos estar distorcendo a história; entretanto,
acreditamos também que, deixando claro nosso procedimento e atendo-nos o
máximo possível aos, princípios e conteúdos dos trabalhos, não distorcemos os
conceitos originalmente expressos por Vygotsky.
Temos uma dívida toda especial para com o falecido Alexander R. Luria, não
só por nos ter fornecido uma tradução inicial de grande parte do material incluído
nos capítulos de 1 a 5, como, também, pelo seu incansável trabalho de pesquisa
das referências bibliográficas citadas por Vygotsky e detalhamento de seus
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experimentos, além da leitura de nosso manuscrito.
Os capítulos 6 e 7 foram traduzidos por Martin Lopez-Morillas. O capítulo 5 e
partes dos capítulos de 1 a 5 foram traduzidos por Michael Cole. Queremos
agradecer a James Wertsch por sua assistência na tradução e interpretação de
passagens especialmente difíceis.
A edição desses escritos de Vygotsky ocupou-nos por muitos anos. O fato de
os editores terem trabalhado em locais distintos e sido educados em tradições
intelectuais diferentes fez com que cada uma das equipes encontrasse diferentes
materiais de interesse especial. Como não há apenas uma, mas várias questôes a
serem esclarecidas por uxn corpo de pensamentos tão complexo, escrevemos
dois ensaios que refletem vários aspectos do "ler Vygotsky".
Vera John-Steiner, Ellen Souberman University of New Mexico Michael Cole,
Sylvia Scribner The Rockfeller University
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"A aranha realiza operações que lembram o tecelão, e as caixas suspensas
que as abelhas constroem envergonham o trabalho de muitos arquitetos. Mas até
mesmo o pior dos arquitetos difere, de início, da mais hábil das abelhas, pelo fato
de que antes de fazer uma caixa de madeira, ele já a construiu mentalmente. No
final do processo do trabalho, ele obtém um resultado que já existia em sua
mente antes de ele começar a construção. O arquiteto não só modifica a forma
que lhe foi dada pela natureza, dentro das restrições impostas pela natureza,
como também realiza um plano que Ihe é próprio, defínindo os meios e o caráter
da atividade aos quais ele deve subordinar sua vontade." Karl Marx, O Capital
"É precisamente a alteração da natureza pelos homens, e não natureza
enquanto tal, que constitui a base mais essencial imediata do pensamento
humano." Friedrich Engels, Dialética da Natureza
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INTRODUÇÃO
Michael Cole e Sylvia Scribner
Quando Lev S. Vygotsky, advogado e filólogo, iniciou sua carreira como
psicólogo após a Revolução Russa de 1917, já havia contribuído com vários
ensaios para a crítica literária. Na época em que predominavam Wilheim Wundt,
o fundador da psicologia ex-perimental, e William James, representante do
pragmatismo americano, ele era estudante. Na ciência, foram seus
contemporâneos, entre outros, Ivan Pavlov, Wladimir Bekhterev e John B.
Watson, todos adeptos das teorias comportamentais privilegiadoras da
associação estímuloresposta, além de Wertheimer, Kohler, Koffka e Lewin,
fundadores do movimento da Gestalt na psicologia. O leitor poderia esperar,
então, que o trabalho de Vygotsky tivesse principalmente interesse histórico talvez enquanto uma breve visão de como os fundadores da psicologia moderna
influenciaram a psicologia soviética na Rússia pós-revolucionária. Certamente
esses ensaios têm interesse na perspectiva da história intelectual, mas, de forma
alguma, constituem relíquias históricas. Pelo contrário, nós os oferecemos como
uma contribuição às controvérsias e discussões da psicologia contemporânea.
Com o objetivo de entender como as idéias deste livro puderam manter sua
relevância através das distâncias de tempo e de cultura que nos separam de
Vygotsky, tivemos que, repetidamente, refletir sobre as condições da psicologia
européia que forneceram o cenário inicial para as teorias de Vygotsky. Foi-nos de
grande valia examinar as condições da sociedade e da psicologia na Rússia pósrevolucionária, uma vez que eram fonte dos problemas imediatos com os quais
Vygotsky se defrontava, bem como fonte de inspiração, na medida em que ele e
seus colegas procuravam desenvolver uma teoria marxista do funcionamento
intelectual humano.
No início do século XIX
Até a segunda metade do século XIX, o estudo da natureza humana era um
atributo da filosofia. Os seguidores de John Locke, na Inglaterra, desenvolveram
sua concepção empiricista da mente, que enfatizava a origem das idéias a partir
de sensações produzidas por estimulação ambiental. O maior problema da
análise psicológica, para esses empiricistas ingleses, era descrever as leis de
associação pelas quais sensações simples combinam-se para produzir idéias
complexas. No continente europeu, os seguidore de Immanuel Kant afirmavam
que idéias de espaço e tempo e conceitos de quantidade, qualidade e relação
originavam-se na mente humana e não poderiam ser decompostas em elementos
mais simples. Ambos os grupos mantinham-se irredutíveis em suas posições.
Ambas as tradições filosóficas desenvolviam-se tendo como pressuposto,
originado a partir dos trabalhos de René Descartes, que o estudo científico do
homem deveria restringir-se ao seu corpo físico. À filosofia estava designado o
estudo de sua alma.
Apesar de o conflito entre essas duas abordagens se estender até os dias de
hoje, os termos dessa discussão, por volta de 1860, foram mudados
irrevogavelmente, pela publicação quase que simultânea de três livros.
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Deles, o mais famoso foi A Origem das Espécies de Darwin, que
argumentava a favor da continuidade essencial entre o homem e outros animais.
Uma conseqüência imediata dessa afirmação foi o esforço de muitos intelectuais
para estabelecer descontinuidades que separassem seres humanos adultos de
seus parentes inferiores (tanto ontogenética quanto filogeneticamente). O
segundo livro Die Psychophysik, de Gustav Fechner, que apresentava uma
descrição detalhada e matematicamente elaborada da relação entre as variações
de eventos físicos determináveis e as respostas "psíquicas" expressas
verbalmente. O que Fechner propunha era, nem mais nem menos, a descrição
quantitativa do conteúdo da mente humana. O terceiro livro, um volume
peqúeno, intitulado Reflexos do Cérebro, foi escrito por um médico de Moscou
chamado I. M. Sechenov. Sechenov, que havia estudado com alguns dos mais
eminentes fisiologistas europeus, contribuiu para a compreensâo dos reflexos
sensorimotores simples usando a técnica da preparação neuromuscular isolada.
Sechenov estava convencido de que os processos por ele observados em
tecidos isolados de rã eram, em princípio, os mesmos que ocorrem no sistema
nervoso central dos organismos intactos, inclusive nos seres humanos. Se as
respostas musculares, em sua preparação, podiam ser explicadas por processos
de inibição e excitação, porque as mesmas leis não poderiam ser aplicadas às
operações do córtex cerebral humano? Mesmo na ausência de evidências diretas
para essas especulações, as idéias de Sechenov sugeriram as bases fisiológicas
para a ligação entre o estudo científico natural de animais e os estudos filosóficos
humanos anteriores. O censor do Czar parece ter compreendido as implicações
materialistas e revolucionárias das teses de Sechenov, proibindo a sua publicação
pelo tempo que pôde. Quando finalmente o livro foi publicado, continha uma
dedicatória a Charles Darwin.
Esses três livros, de Darwin, Fechner e Sechenov, podem ser vistos como
constituintes essenciais do pensamento psicológico do final do século XIX. Darwin
uniu animais e seres humanos num sistema conceitual único regulado por leis
naturais; Fechner forneceu um exemplo do que seria uma lei natural que
descrevesse as relações entre eventos físicos e o funcionamento da mente
humana; Sechenov, extrapolando observações feitas em preparações
neuromusculares isoladas de rãs, propôs uma teoria fisiológica do funcionamento
de tais processos mentais em seres humanos normais. Nenhum desses autores
se considerava (e tampouco era considerado pelos seus contemporâneos)
psicólogo. No entanto, eles forneceram as questões centrais que preocupariam a
psicologia, uma ciência jovem, na segunda metade do século: quais são as
relações entre o comportamento humano e o animal? Entre eventos ambientais e
eventos mentais? Entre processos fisiológicos e psicológicos? Várias escolas de
psicologia atacaram uma ou outra dessas questões, contribuindo com respostas
parciais dentro de perspectivas teóricas limitadas.
De tais escolas, a primeira foi fundada por Wilhem Wundt, em 1980. Wundt
assumiu comp tarefa a descrição do conteúdo da consciência humana e sua
relação com a estimulação externa. Seu método consistia em analisar os vários
estados de consciência em seus elementos constituintes, definidos por ele
mesmo como sensações simples. A priori, ele excluiu, como elementos de
consciência, sensações tais como "sentimento de estar ciente" ou "percepção de
relações", considerando esses fenômenos como "nada mais do que" subprodutos
de métodos falhos de observação (introspecção). De fato, Wundt propôs,
explicitamente, que as funções mentais complexas, ou, como eram então
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