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Teoria do método e filosofia da prática de Vygotsky: 

implicações para metodologia trans/formativa 

 

 

Resumo 

 

O projeto de Vygotsky precisa ser compreendido como um tipo ainda sem nome de uma 

abordagem que, ao continuar o espírito revolucionário do marxismo, mudou-se para 

além da velha divisão entre teoria e prática e, ao invés disso, consubstancia sua unidade 

em uma mistura peculiar com distintos aportes filosóficos, teóricos e éticos e suportes 

ideológicos. O objetivo de criar uma nova psicologia para uma sociedade que 

necessitava de princípios orientados para justiça social e igualdade transformou esta 

abordagem em um projeto crítico-prático de transformação social e de mudança. O 

principal argumento em que este trabalho avança é que o cerne do método de Vygotsky 

é a transformação onto-epistemológica, juntamente com a ética sócio-política de 

igualdade e justiça, que desafiam a ideologia de adaptação e controle. Eu discuto este 

conjunto de questões à luz de uma postura ativista de transformação que ilumina sobre 

os compromissos dos pesquisadores e orientações de valor. 
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Introdução 

Em uma declaração poderosa, Fredric Jameson (2006) expressa a necessidade de 

“apreender o marxismo como algo bastante diferente de um sistema filosófico…, uma 

espécie conceitual ainda sem nome, que só se pode chamar de 'uma unidade entre teoria 

e prática', que pela sua própria natureza e estrutura teimosamente resiste à assimilação 

para os mais velhos “sistemas” filosóficos como tal” (p. xiii; ênfase adicionada). Ao 

compartilhar este ponto de vista, sugiro que seria justo dizer que o projeto de Vygotsky 

também precisa ser apreendido como um tipo de abordagem ainda sem nome que, ao 

herdar o espírito revolucionário do marxismo, ultrapassou a antiga divisão entre teoria e 

prática e em vez disso, incorporou sua unidade em uma mistura peculiar com diferentes 

bases filosóficas e teóricas. A abordagem resultante radicalmente partiu dos tradicionais 

cânones da ciência positivista, objetivista e empirista. Em particular, o projeto de 

Vygotsky pode ser visto como o estabelecimento de bases para um novo tipo de 

psicologia com uma nova missão dedicada não a uma busca de conhecimento em si, 

mas a criar conhecimento como parte e parcela de uma transformação social 

revolucionária em escala maior que conscientemente compromete e contribui para a 

criação de novas formas de vida social e práticas baseadas em princípios de justiça 

social e igualdade. É esta tarefa histórica e essencialmente prática, politicamente e 

ideologicamente não neutra, que se estende muito além dos confins da ciência como o 

empreendimento de uma torre de marfim que deu origem às obras de Vygotsky e o 

tornou enriquecido por elas. O objetivo de criar uma psicologia para uma sociedade que, 

em si, precisava ser criada nos princípios de justiça social e igualdade orientou este 

projeto e o transformou em um instrumento crítico-prático de transformação e 
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mudança social. Este objetivo definiu cada um e todos os elementos constitutivos deste 

projeto – suas perguntas e objetivos de pesquisa, sua epistemologia e critérios de 

justificativa do conhecimento, seus conceitos e metodologia. Neste último aspecto, é 

precisamente o método de tipo-intervenção formativo-construtivo - ou trans/formativo, 

como sugerido aqui - que desempenhou o papel de uma dimensão constitutiva do 

projeto de Vygotsky. Ao executar este projeto de transformação social, em uma ligação 

direta com a criação ativa de novas alternativas radicais nas condições e nas práticas que 

fundamentam a existência social, tais como, e especialmente, as práticas de educação, 

seus participantes produziram conhecimento de um tipo radical. 

Dada esta novidade e originalidade, há muito em jogo a respeito de como entendemos e 

implementamos a teoria e o método de Vygotsky. É preciso muito esforço e muita 

análise conceituais e teóricos para articular, explicar e justificar esta abordagem (ao 

mesmo tempo que reavaliar criticamente algumas de suas lacunas e contradições) para 

que possa ser levada adiante, obter maior reconhecimento e encontrar maior 

implementação através de vários campos e domínios temáticos do que tem sido atingido 

até agora. Ao tentar esse tipo de análise, este artigo reúne debates sobre o método de 

tipo-intervenção (por exemplo, SANNINO & SUTTER, 2011). O principal argumento 

aqui é o de que no cerne do método de Vygotsky está uma nova ontologia e 

epistemologia transformadora, juntamente com o éthos sociopolítico de igualdade e 

justiça que desafiam a ideologia da adaptação e controle. Eu também foco atenção sobre 

alguns dos precursores dos debates atuais, que foram desenvolvidos dentro do projeto 

de Vygotsky na Rússia especialmente entre as décadas de 1960 e 1990. Eu abordo o que 

parece ser a questão mais contestada nessa abordagem – como teorizar e explicar a 

agência e os compromissos dos pesquisadores na condução de pesquisas em 

consonância com a metodologia trans/formativa. 

Minha principal alegação é que o projeto de Vygotsky pode ser interpretado como tendo 

assumido o desafio de formular uma alternativa tanto ao modelo “objetivo” de ciência, 

que considera o conhecimento como um espelho que reflete a realidade e que, 

ingenuamente, acredita em fatos “crus” desconectados das práticas humanas, por um 

lado, e, por outro lado, ao relativismo pós-modernista, com sua postura 

descompromissada em relação a ampla gama de questões e valores ontológicos, e seu 

ceticismo autodestrutivo associado a "uma profunda alergia a alegações de verdade" 

(HARAWAY, citado em EISENHART, 2001, p. 20). Tal desafio era um compromisso 

extremamente difícil e, não surpreendentemente, não foi finalizado por Vygotsky e seus 

colegas. No entanto, as bases que eles deixaram são de grande valor e podem ser 

criativamente e criticamente expandidas, especialmente alinhadas com uma orientação 

para a transformação social. Em particular, este projeto ofereceu um esboço para um 

modelo de ciência e pesquisa como esforços práticos transformadores de natureza 

ativista impregnados com ideologia, ética e política que visem uma sociedade 

igualitária, e um compromisso para alcançá-la como o fundamento básico para o 

método, a teoria e a prática de pesquisa. Eu discuto este conjunto de questões à luz da 

postura da onto-epistemologia trans/formativa e ativista, que valoriza os compromissos 

e orientações de valor dos pesquisadores. 

Metodologia como a Filosofia do Método 
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Um dos timbres do projeto de Vygotsky é o de que ao nível profundamente assentado 

de seus fundamentos filosóficos ele desafiou o éthos de adaptação e associou premissas 

da passividade, da desigualdade inata ao controle social. Em outras palavras, desafiou o 

núcleo de toda ideologia que escorou o funcionamento das ciências sociais da maneira 

pela qual se desenvolveram nas sociedades capitalistas. No lugar deste éthos, Vygotsky 

ofereceu um esboço do desenvolvimento humano fundamentado na concepção dialética 

e materialista da humanidade sustentada pelo espírito de solidariedade e igualdade. É 

neste contexto, sugiro, que a sua metodologia trans/formativa está situada. Como é bem 

sabido, Vygotsky prestou grande atenção ao problema do método. Ele fez isso ao longo 

de suas obras e especialmente na discussão de amplos tópicos relacionados à crise na 

psicologia e ao situar esta crise dentro dos debates sobre as relações entre teoria e 

prática. Como ele escreveu em um de seus trabalhos explicitamente filosóficos, O 

Significado Histórico da Crise na Psicologia: uma investigação metodológica (1997a), 

“Qualquer um que tenta ignorar este problema, passar por cima da metodologia a fim de 

construir alguma ciência psicológica especial imediatamente, inevitavelmente pulará 

por cima de seu cavalo enquanto tenta sentar-se sobre ele” (p. 329). Alguém pode ser 

tentado a pensar que essas palavras são uma chamada para desenvolver métodos de 

investigação empírica. No entanto, Vygotsky está falando sobre algo de um escopo 

muito mais amplo - a noção de metodologia como, em sua expressão, a filosofia da 

prática. Ao discutir essa noção, Vygotsky ecoa a epígrafe com a qual ele escolheu abrir 

este trabalho "o princípio e filosofia da prática é –  mais uma vez – a pedra que os 

construtores rejeitaram e que se tornou a pedra principal do canto” (ibid., p. 306). Ele 

esclarece que "’método’ significa ‘caminho’, [e] nós ainda o vemos como um meio de 

aquisição de conhecimento. Mas em todos os pontos o caminho é determinado pelo 

objetivo a que ele conduz” (ibid). 

Esse uso amplo do termo metodologia é consistente com a forma como tem sido 

tradicionalmente empregado na filosofia e nas ciências sociais russas. Para ilustrar, 

citando trabalhos contemporâneos nesta tradição, a metodologia é “um sistema de 

princípios e formas de organização e construção de atividades teóricas e práticas, bem 

como como uma teoria desse sistema” (ILJICHEVev, 1983, p. 365). As complicações 

da noção de metodologia têm sido discutidas por Stetsenko (1990) com este trabalho, 

mais tarde incluído em livros didáticos sobre metodologia da psicologia (por exemplo, 

LUBOVSKIJ, 2007). Este uso é semelhante ao da filosofia da ciência e de estudos de 

ciência na tradição acadêmica ocidental. O foco de Vygotsky ao chamar a atenção para 

metodologia é criticar modelos empiristas-positivistas que entendem a ciência como um 

processo direto de acumulação e coleta de fatos e dados. Sua crítica destina-se a Piaget, 

cujas obras são “um oceano virtual de fatos" que estão jorrando das páginas, como 

Vygotsky coloca. De fato, Piaget fez uma tentativa explícita de lidar com fatos diretos e 

“crus” no desenvolvimento de sua teoria como expresso em sua própria declaração de 

que "tudo o que tentei foi seguir passo a passo os fatos como obtidos nas experiências” 

(citado em Vygotsky, 1987, p. 55). Enquanto dava crédito para Piaget por suas 

importantes descobertas, Vygotsky, no entanto, culpa-o por pensar que os fatos existem 

por si próprios e podem ser descritos ou aceitos de alguma forma como são: “Piaget 

tentou se esconder atrás de uma alta parede de proteção de fatos. Mas os fatos o 

enganaram e o traíram... Mas quem considera os fatos, inevitavelmente os considera à 

luz de uma teoria ou outra. Fatos e filosofia estão inextricavelmente entrelaçados... Se 



4 
 

alguém quiser encontrar a chave para esta rica coleção de novos fatos, ele deve em 

primeiro lugar descobrir a filosofia do fato, como é obtido e como fez sentido. Sem isso, 

os fatos permanecem mudos e mortos” (ibid.). 

O que Vygotsky aplica no lugar dos modelos empiristas da ciência é, em primeiro lugar, 

o princípio da subdeterminação dos dados científicos – a posição posteriormente 

discutida em filosofia da ciência por Karl Popper e em pesquisa em educação pós-

positivista (PHILLIPS & BURBULES, 2000). De acordo com esta posição, os fatos são 

carregados de teoria, dependente de asserções teóricas, e saturados com valores. Além 

disso, Vygotsky fala não apenas da metodologia da ciência, mas da metodologia, ou 

filosofia, da prática. Esta expressão é não-tradicional, contra-intuitiva e até mesmo 

questionável do ponto de vista não só de modelos empiristas e positivistas, mas também 

de pós-positivistas, que ainda podem concordar com Vygotsky no ponto anterior, aqui 

se separam de sua posição. 

Ao postular a filosofia da prática como o caminho e modelo para "fazer" ciência, 

Vygotsky está sugerindo superar, de formas verdadeiramente radicais, a separação 

tradicional entre teoria e prática que permeavam as ciências desde o início. O que é uma 

filosofia da prática? Na minha opinião, ao usar este termo, Vygotsky está introduzindo 

sua metodologia trans/formativa como um princípio de meta-nível no topo de todo o seu 

projeto, incluindo tanto premissas teóricas quanto métodos investigativos (neste último 

implicando a conotação tradicional de “método”). Esta postura não é sobre a adição de 

prática à teoria como é comum em muitos apelos para aplicar ideias teóricas na prática. 

Nem é apenas sobre a verificação de ideias teóricas na prática, como é comumente 

afirmado no contexto de tradição marxista e em muitas formas de pragmatismo. Em vez 

disso, a abordagem de Vygotsky, que é radical até mesmo para os padrões de hoje, o 

que está em jogo é um novo projeto com espécies conceituais ainda sem nome. De fato, 

de acordo com Vygotsky (1997a), “… a prática entra nas fundações mais profundas do 

funcionamento da ciência e as reforma do começo ao fim; prática define as tarefas e 

serve como juiz supremo da teoria, como seu critério de verdade; dita como construir os 

conceitos e como formular as leis” (p. 305-306). 

O estabelecimento de uma conexão tão forte entre teoria, pesquisa, filosofia e prática 

tem semelhança com orientações de pesquisa contemporâneas como “práxis de 

pesquisa”, “pesquisa fonética”, “investigação relacionada à práxis” e filosofia da prática 

(cf. KEMMIS, 2010). O que está em jogo nessas abordagens, nas palavras de Toulmin 

(1988), é a recuperação da filosofia prática que transporta o locus primário dos debates 

ético-filosóficos para contextos práticos. Por exemplo, o locus primário do problema 

mente/corpo reside no reino da psiquiatria prática; o dos problemas sobre causalidade, 

racionalidade, e responsabilidade – nos tribunais criminais. Precisa ser acrescentado a 

isto, sugiro, que o locus de estudar desenvolvimento pertence às salas de aula, aos 

âmbitos após a aula, às creches e a outros contextos educacionais. Isto está em 

consonância com a ideia de que as práticas educacionais necessariamente geram e, mais 

que isso, constituem problemas filosóficos e ainda servem como as bases sobre que 

estes problemas podem ser resolvidos, sugerindo links bidirecionais entre teoria (e a 

filosofia que a sustenta) e prática. 
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O que está em jogo, na minha opinião, é um ininterrupto contínuo de ciclos de "prática-

teoria-prática" nos quais ideias/conceitos e ações, formas de conhecer e fazer, palavras e 

ações existem um para o outro numa mistura inseparável. Esta mistura é constituída por 

uma e única realidade de práxis humana, embora em suas variadas facetas e dimensões. 

É importante ressaltar que a práxis é entendida em sua relevância humana – como um 

processo de pessoas produzindo sua vida através de expensas materiais de esforços e 

criação de recursos que são constitutivos do desenvolvimento humano e da realidade em 

que se desdobra. Os ciclos da práxis incluem movimentos multidirecionais através de 

camadas de ideologia, e entre elas, ampla meta-teoria (visão de mundo), conceitos 

teóricos, métodos e práticas. Um dos pontos mais cruciais (e muitas vezes 

incompreendido) é o de que as camadas e dimensões no ciclo da práxis dialeticamente 

interpenetram-se, de modo que cada camada esteja presente em todas as outras, 

enquanto todas as outras estão presentes em cada uma delas – em uma incorporação 

dialética mútua e expansão dialética em uma espiral de saber-ser-fazer que constitui um 

composto e contínuo fluxo unificado de práxis. Assim, por exemplo, o famoso ditado de 

Kurt Lewin de que não há nada mais prático do que uma boa teoria deve ser expandido 

e entendido simultaneamente com a noção de que não existe nada mais teórico do que 

uma boa prática – com ambas as dimensões interpenetrantes, imbricadas, interligadas, 

apoiadas mutuamente e completadas bidirecionalmente, essencialmente misturando-se 

em um compósito de realidade não aditiva (embora mudando os equilíbrios de variadas 

dimensões). Essa apreciação simultânea do valor teórico da prática e valor prático de 

teoria destaca a real (não apenas a proclamada) interpenetração entre teoria e prática. 

Implicações desta posição, incluindo a saturação inelutável do conhecimento com 

ideologia/ética, política e questões práticas – e a saturação recíproca da prática com 

ideologia e conhecimento, incluindo o tipo mais abstrato (como pressuposições ao nível 

de visão de mundo) – serão discutidas na próxima seção. 

O MÉTODO INTERVENCIONISTA COMO UMA PERSONIFICAÇÃO DA 

ONTO-EPISTEMOLOGIA TRANSFORMADORA 

O que une todas as dimensões da práxis humana, incluindo ação e pensamento, palavras 

e ações, teoria e prática, conhecimento e método, como sugiro em continuação da 

posição de Vygotsky, é a mais abrangente postura transformadora. Ou seja, elas podem 

ser unificadas com base na postura chave onto-epistemológica em que o 

desenvolvimento humano é fundamentado, e pelo qual é constituído, as práticas 

especificamente colaborativas e transformadoras que objetivam mudar o mundo. Esta 

posição vem em continuação do legado de Marx como expresso em sua famosa tese de 

que “os filósofos até agora só interpretaram o mundo em vários caminhos; o ponto é 

mudá-lo” (1978, p. 145). O caráter ativamente transformador e não-adaptativo do 

desenvolvimento humano foi mais tarde destacado por muitos estudiosos russos 

trabalhando dentro do projeto de Vygotsky, e pode ser considerado como uma das 

marcas da psicologia marxista de modo geral (para detalhes, veja STETSENKO, 2005; 

STETSENKO e ARIEVITCH, 2010). Também tem sido abordado por vários estudiosos 

ocidentais, partindo das ideias de Vygotsky, como Engeström (2005) e Newman e 

Hozman (1993). No entanto, este princípio precisa ser analisado e expandido, 

especialmente no que diz respeito a conceituar o desenvolvimento humano e a 

metodologia. 
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O status onto-epistemológico e a importância de práticas sociais transformadoras, bem 

como as profundas implicações desta posição para praticamente todos os aspectos na 

teorização do desenvolvimento humano e da vida social, precisam ser mais 

completamente explorados e absorvidos, evitando o acoplamento desta premissa radical, 

como é frequentemente o caso, com ideias e pontos de vista antiquados. Esse tipo de 

investigação tem sido realizada em uma série de publicações da presente autora ao 

avançar no que tem sido chamado de postura ativista transformadora (TAS, ver 

STETSENKO, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; para aplicações, veja 

SAWCHUK & STETSENKO, 2008; VIANNA, HOUGAARD e STETSENKO, 2014; 

VIANNA & STETSENKO, 2006, 2011). Este trabalho em parte coincide com várias 

novas direções filosóficas emergentes, incluindo novo materialismo, materialismo 

feminista, pedagogia crítica e abordagens participativas e dialógicas, entre outras. 

Acima de tudo, esta abordagem baseia-se no modelo não tradicional de ciência de 

Vygotsky que evitou uma ordem moral de desinteresse e distância central para a assim 

chamada “experimentação objetiva” (MORAWSKY, 2012). 

Em vez de copiar a realidade e de se esforçar para revelá-la "como ela é", este modelo 

insiste para que ativamente e intencionalmente se criem condições artificiais para co-

construir os próprios processos e fenômenos sob investigação, a fim de estudá-los nos 

atos de co-construção, inclusive via mediação cultural. O ponto crucial desta abordagem 

foi capturado por Leontiev, conforme transmitido por Bronfenbrenner (1977), um 

estudioso diretamente e profundamente influenciado pelo projeto de Vygotsky, nas 

observações finais de seu influente trabalho: "Parece-me que os pesquisadores 

americanos são constantemente buscando explicar como a criança veio a ser o que ela é; 

nós [no entanto] ... estamos nos esforçando para descobrir não como a criança veio a ser 

o que ela é, mas como ela pode tornar-se o que ela ainda não é” (p. 528; ênfase 

adicionada; com pequenas emendas). 

Em vez de apelar para a máxima objetivista de que os métodos devem esforçar-se para 

espelhar a realidade tão fielmente quanto possível (conforme os cânones positivistas 

tradicionais), Vygotsky argumentou que “a força do experimento está em sua 

artificialidade” (1997a, p. 320). O pesquisador, de acordo com Vygosky, em vez de se 

esforçar para copiar a realidade, deve ativamente e conscientemente criar condições (por 

necessidade, artificiais) que permitam construir e gerar os objetos de investigação nos 

processos de estudá-los e transformá-los. Este método ultrapassou os limites não só do 

paradigma experimental clássico, mas de toda a ideologia dos métodos descritivistas, 

acoplados à postura contemplativa e metafísica especulativa. O grampo do método de 

Vygotsky é uma co-construção ativa de situação investigativa, incluindo os próprios 

objetos de investigação, com a intervenção pedagógica representando sua forma 

paradigmática – como nos experimentos de ensino-aprendizagem onde ao aluno são 

fornecidas as ferramentas necessárias para resolver problemas em colaboração com 

outros.  

Em outras palavras, Vygotsky começou a explorar o curso de desenvolvimento humano 

não "como ele é", em seu status quo, como processo presumivelmente natural, mas, em 

vez disso, estimulando-o, ampliando-o e, de fato, co-criando-o através de ferramentas 

culturais e outras formas de mediação. Estas considerações caminharam e formaram a 

base para o conceito de Vygotsky de zona de desenvolvimento proximal e para o 



7 
 

método de “dupla estimulação”, que combinaram experimento, observação, e 

intervenção de ensino em um procedimento unificado (note que sua designação como 

“dupla estimulação” pode estar desatualizada devido a conotações behavioristas 

indesejáveis do termo “estimulação”). Portanto, ele chamou sua abordagem de 

“genética” (e às vezes instrumental) para enfatizar seu contraste com o experimento 

tradicional que explora os resultados comportamentais, em vez de focar no próprio 

processo em que os fenômenos psicológicos são co-construídos e co-produzidos. 

Os seguidores de Vygotsky, mais notavelmente Galperin (1989) e Davydov (1990), 

concentraram seus esforços em especificar e expandir ainda mais as ideias sobre as 

relações entre teoria e prática ao abordar vínculos bidirecionais entre ensino-

aprendizagem e desenvolvimento (para detalhes, ver ARIEVITCH & STETSENKO, 

2000; STETSENKO & ARIEVITCH, 2002; STETSENKO & VIANNA, 2009). Nesta 

abordagem, “a própria formulação da tradicional questão de o que são os processos 

psicológicos como self, personalidade e cognição foi transformado na questão de como 

esses processos são possíveis, o que são as condições sine qua non que os criam 

(constroem), que os tornam tanto possíveis quanto necessários” (STETSENKO e 

ARIEVITCH, 1997, p. 165). Neste trabalho, “ao método de co-construção ativa têm 

sido atribuídos prioridade e um status epistemológico especial” (ibid.). É “por meio da 

transformação ativa, da construção dos fenômenos psicológicos, que sua essência pode 

ser apreendida e seu desenvolvimento entendido. ‘Compreensão através da construção, 

através da mudança’ – este se tornou um lema epistemológico, para além da pesquisa 

empírica concreta, presente no embasamento pós-Vygotskiano” (ibid.) A pesquisa 

psicológica deste tipo representou uma forma de engajamento prático com prática 

educativa, em que ferramentas disciplinares teóricas e conceituais foram implantadas, 

em uma busca moralmente fundamentada de melhores práticas de educação baseadas 

em ideais de igualdade – que todas as crianças podem aprender se lhes for dado acesso a 

ferramentas e mediações culturais necessárias. 

Os estudiosos dessa linha, assim, ultrapassaram os limites da psicologia, entendida na 

forma tradicional como um esforço de valor neutro que pode ser desenvolvido e 

avançado acima da prática educacional, e anterior a ela. Em vez disso, suas pesquisas e 

investigações foram alinhadas e realizadas pela via de intervenção educativa ativa 

imersa em um compromisso político de ver todas as crianças como igualmente (embora 

não similarmente) "dotadas" para serem alunos bem-sucedidos, criando condições  para 

o seu sucesso. Ou seja, bem diferente do objetivo neutro da educação, uma práxis que 

deve apoiar o desenvolvimento de todas as crianças, por um lado, e o objetivo de 

compreender e teorizar o desenvolvimento, por outro lado, foram essencialmente 

misturados em uma busca. 

Notáveis também foram os trabalhos de Meshcheryakov (1979) que envolveu crianças 

com deficiência em atividades, primeiramente com materiais práticos, compartilhadas 

com outros, culturalmente mediadas. A abordagem subjacente contrastou com 

tradicional “modelo do déficit” de deficiência, com suas aclamações de que o 

processamento solitário de informação é o motor desenvolvimento, e de que “defeitos” 

inatos não podem ser remediados através do envolvimento social e mediação. Em 

contraste, esta pesquisa foi infundida com a crença otimista e profundamente igualitária 

de que todas as crianças, não obstante quaisquer deficiências, podem ser iniciadas – se 
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providas com as ferramentas culturais necessárias para agir – em participação social 

bem-sucedida, não restringidas por quaisquer limitações preestabelecidas de uma 

natureza biológica. 

Pode-se dizer que a noção radical de igualdade, no projeto de Vygotsky é usado de 

maneira dupla, servindo tanto como uma pressuposição quanto como um produto da 

construção de teorias e da pesquisa. Por um lado, essa noção é derivada de um 

compromisso ético-político com a igualdade social tomada como um ideal que garante e 

orienta a teoria e a pesquisa. Por outro lado, ela é resultante do percurso de um estudo 

sistemático sobre o desenvolvimento humano e os conceitos que o descrevem. Essa 

abordagem não considera ideal de igualdade como uma noção abstrata a ser testada de 

alguma maneira imparcial e neutra. Em vez disso, ela toma uma posição sobre as 

questões da igualdade, e se compromete com elas, como o primeiro passo analítico que 

encabeça todas as outras estratégias metodológicas, tendências conceituais e escolhas 

teóricas e, assim, tenta estabelecer a igualdade no processo de construção de teoria e 

conhecimento. Em outras palavras, trata-se de empreender esforços para fornecer 

condições para tornar essa suposição verdadeira, inclusive ao nível de construções de 

embasamento teórico, como um das etapas do projeto global de criação de igualdade na 

educação (para uma visão relacionada, embora não idêntica, ver RANCIÈRE, 1991). 

Esta abordagem também pode ser considerada para interiormente expandir a noção de 

Vygotsky de que os métodos e os objetos de investigação estão sempre intimamente 

ligados um ao outro, na medida em que eles não são ontologicamente separados, mas, 

em vez disso, indivisivelmente fundidos (VYGOTSKY, 1997b). No minha 

interpretação, esta posição implica que as ferramentas metodológicas, estratégias e 

técnicas devem ser adaptadas para chegar, e para resultar, não na descoberta de fatos 

"como eles são" no momento presente e dentro dos dados do status quo. Pelo contrário, 

implica intervir e co-construir fenômenos e processos que nós investigamos de maneira 

não-neutra, historicamente determinada, de acordo com os compromissos e metas 

ontológicos, epistemológicos e ideológicos que os pesquisadores considerem adequados 

e assumam como guias de ação.  

Muitos trabalhos de estudiosos russos dentro da tradição de Vygotsky expandiram suas 

ideias. Por exemplo, Puzyrej (2007; trabalhos originais datam de 1980-1990) 

desenvolveu a noção de que o desenvolvimento humano é um processo artificial que 

pode ser capturado apenas sob condições de engajamento ativo na co-construção deste 

mesmo processo e ao implantar dispositivos de mediação especiais (lovushki). Os 

trabalhos da autora do presente artigo nos anos 90 destacaram, na mesma linha, a 

necessidade de reorientar radicalmente a psicologia para longe de uma postura 

contemplativa ao elaborar um novo aparato conceitual ao longo das linhas de um 

empreendimento ativo e até mesmo ativista – uma disciplina com um status único, que 

está colmatando (preenchendo, n. do T.) o fosso entre teoria e prática, e que desiste da 

noção de que o conhecimento pode ser alcançado por uma contemplação abstrata, fora 

do engajamento ativo com aquilo que se empenha em estudar e entender. Esta proposta 

focou no exame dos objetos de investigação e afirmações de conhecimento, conforme 

produzidos por práticas investigativas avaliativas e dirigidas por metas – e com elas 

enredados. Além disso, “postular a psicologia como uma ciência de um tipo construtivo 

[isto é, não contemplativo] significa que, em explorações de processos psicológicos, 
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mera observação realizada por fora de metas concretas de transformação e orientação 

desses processos, acaba por não ter valor científico” (STETSENKO, 1990, p. 48; 

inserção adicionada). 

Outra direção desenvolvida por pesquisadores dentro a escola de Vygotsky concentrou-

se em mudar de uma posição de “observador absoluto e neutro” para o “posicionamento 

participativo do ser”, para que o pesquisador esteja disposto a correr o risco de incluir-

se "dentro" do domínio que está sendo investigado (VASILUK, 1988). Bratus (1989) 

insistiu que a psicologia precisa abordar processos através do qual a subjetividade 

humana vem a existir, em vez de se preocupar com resultados prontos desses processos. 

O trabalho pioneiro no projeto de Vygotsky precedeu muitos desenvolvimentos 

posteriores, como a pedagogia crítica e outras vertentes que tomaram o marxismo como 

seu princípio norteador (por exemplo, Paulo Freire). Também tem antecedeu 

desenvolvimentos em pesquisa-ação, incluindo a predileção de Kurt Lewin por 

experimentos de campo em vez daqueles confinados às paredes do laboratório, e sua 

insistência em que o experimento em pesquisa-ação não deve apenas expressar teoria, 

mas fazê-lo de tal maneira que os resultados do experimento possam retroalimentar 

diretamente a teoria (cf. GUSTAVSEN, 2001).  

Metodologicamente, em contraste com muitas abordagens que até hoje permanecem 

estagnados entre os dois extremos do positivismo ingênuo, por um lado, e um não 

comprometido relativismo laissez-faire por outro, o projeto de Vygotsky apresentou 

uma alternativa viável ligada à tradição crítico-humanista libertadora e ativista. Esta 

posição implicou que a ciência e o conhecimento que ela produz dependem de contextos 

culturais, de discursos sociais e suas histórias, e de políticas/ideologias. Importante, no 

entanto, em vez de se concentrar nessas contingências e buscar desconstruir as 

afirmações de conhecimento como o objetivo final da educação (embora tal objetivo 

não fosse de modo algum rejeitado), o projeto de Vygotsky traçou um caminho 

alternativo que consistiu em elaborar fundações para um novo tipo de pesquisa realizada 

sob a forma de práxis social fundamentada em uma visão – e profundamente ideológica 

– de um possível mundo melhor baseado em ideais de justiça social e equidade. O 

conjunto de ideias desenvolvido no projeto de Vygotsky é melhor visto como um 

esboço para a renovação da sociedade, especialmente da educação, em vez de um 

corpus abstrato de princípios e ideias teóricos. 

Para enfatizar novamente, o que está por trás dessas afirmações e dessa metodologia é 

uma camada mais profunda – a camada de engajamento e visão em direção a um futuro 

melhor, que é inelutavelmente social, moral e política de uma só vez. Isto é, o método 

de teoria e a teoria do método de Vygotsky são baseados em um compromisso 

irrevogável com a igualdade social e justiça social, com a tarefa de construir uma nova 

psicologia para uma sociedade em que as pessoas têm direitos iguais, especialmente no 

que diz respeito à igualdade de acesso à educação, apoios sociais e mediações culturais. 

Este amplo éthos político contra-atacou princípios de adaptação e competição por 

recursos como base fundamental para o desenvolvimento humano, que toma o "dado" 

do mundo como garantia e assume que os indivíduos têm de se adequar ao seu status 

quo. Esta abordagem está alinhada com a tradição em ciências sociais e filosofia que 

ligam compreensões de desenvolvimento humano com concepções carregadas de valor 
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sobre indivíduo e sociedade. Todas as principais ideias e princípios desenvolvidos neste 

projeto, incluindo o seu conceito de natureza e mente humana, foram ferramentas 

carregadas de valor infundido com um desejo de capacitar grupos subordinados – 

especialmente através da educação – através de divisões de classe social, etnia, gênero e 

incapacidade. O trabalho de Vygotsky e o conhecimento que ele produziu eram parte 

integrante da prática, e simultaneamente profundamente ideológico e político, projeto 

que brotou do drama da vida, não apenas de ideias, e que também retornou à vida para 

transformá-la. Esse conhecimento era um produto, e simultaneamente um veículo, de 

seu engajamento prático-colaborativo com um contexto sócio-histórico único que lhes 

apresentou um desafio – e                                oportunidade – sem precedentes, de 

conceber um novo sistema de psicologia em paralelo com a criação de uma nova 

sociedade em si.  

COMPROMISSOS E LINHAS DE CHEGADA EM 

METODOLOGIA TRANS/FORMATIVA 

Uma abordagem ativista não neutra, implícita na pesquisa com a metodologia trans-

formativa, apoiada por concepções sociais chocam-se com muitas noções seculares 

sobre como fazer ciência. Muitos estudiosos da educação aceitam que “compromissos 

de valor são tecidos no fabrico de investigações sobre o que funciona, no entanto com 

pouca frequência eles podem ser identificados ou cuidadosamente examinados” 

(HOWE, 2009, p. 431). Ainda, um dos desafios é o de que, na medida em que os 

pesquisadores o façam, eles enfrentam acusações de parcialidade ideológica considerada 

incompatível com a ciência “objetiva” como tradicionalmente entendida. De fato, as 

discussões sobre essas questões ainda são dominadas pela ansiedade de que tomar uma 

postura para além dos objetivos instrumentais pode levar a políticas partidárias e a 

narrativas mestras. Para evitar estas conotações e implicações indesejáveis, as noções de 

compromisso ativista, e de linha de chegada em sua relevância para a metodologia de 

pesquisa precisam ser esclarecidas. 

Semelhante a outras perspectivas críticas e participativas, o TAS apresenta o 

desenvolvimento humano como incorporado e contingente às relações com (e 

participação nas) práticas sociais estratificadas infundidas com dinâmicas de poder. 

Contudo, ao integrar as noções de mudança social e ativismo nos fundamentos mais 

básicos da onto-epistemologia, TAS quebra mais radicalmente as noções de um mundo 

estático e de adaptação ao status quo. A partir da posição TAS, pessoas são agentes de 

práticas sociais que se tornam seres como indivíduos únicos através de seus atos 

ativistas, isto é, através e na medida em que elas tomam uma posição em questões de 

importância social e se comprometem a fazer uma diferença, contribuindo para as 

mudanças nas práticas sociais correntes. Isto significa que não há como nós possamos 

nos subtrair a compromissos ativistas; nós nunca podemos tomar uma postura neutra de 

observadores desinteressados não envolvidos no que está acontecendo. Um ser humano 

que, para ser e saber, precisa agir no mundo social que está em constante mudança e, 

além disso, que está mudando através dos seus próprios atos, não pode ser neutro ou 

inseguro porque tal atuação – diferente de reagir ou passivamente existir – pressupõe 

saber o que é certo ou errado, o que fazer a seguir e qual direção você quer e precisa ir. 
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Assumir formas ativistas de ser, fazer e conhecer, em vez de adaptação, derruba 

resolutamente conotações associadas à ideologia de controle e submissão. Isto abre 

caminhos para superar a ideologia disfarçada de quietismo político que perpetua as 

injustiças existentes. Nesta ênfase, TAS fornece fortes garantias e legitimação para a 

pesquisa que visa desafiar hierarquias sociais e pontos de vista hegemônicos ao intervir 

conscientemente no status quo. TAS sugere que é apenas em razão de uma posição 

ativista, e partindo de seu interior, que qualquer conhecimento, inclusive através da 

realização de pesquisas, é possível em princípio. Todos os seres humanos, 

pesquisadores não excluídos, em virtude de ser humano, sempre de fato agem de dentro 

de seus pontos de vista e concepções para o futuro. É impossível evitar o uso de nossos 

engajamentos que são inelutavelmente incorporados em cada ato de fazer e de 

conhecimento. Esta fundamentação do conhecimento e pesquisa em ações ativistas é 

visto em TAS não como uma limitação, mas em vez disso, como a condição necessária 

que fornece firmes âncoras para a realização de pesquisas. Essas âncoras incluem a 

exigência de que as garantias para afirmações de conhecimento sejam baseadas em 

certos critérios, tais como se os conhecimentos fornecem condições para formas de vida 

e organização social consistente com os compromissos ideológicos que os 

pesquisadores assumem. Em vez de ser subjetiva, tal abordagem de fato permite “forte 

objetividade” (HARDING, 2004). Além disso, TAS insiste em expor sustentação 

ideológico-política da pesquisa, de modo a torná-los abertos a contestação e objeção por 

outros (note a semelhança etimológica entre "objeção" e “objetividade”), ao invés de 

deixá-los escondidos sob disfarce de uma tradicional neutralidade de valor. Uma base 

forte e objetiva para o conhecimento, portanto, é buscada ao definir claramente sua 

relevância prática dentro de uma procura não neutra de intervenção no status quo. Esta 

conclusão não só eleva a demanda de que os pesquisadores declarem seus valores, 

objetivos e engajamentos, mas também insiste em que estes sejam usados como o 

fundamento básico para o desenho e os métodos de pesquisa. A pedra angular deste 

modelo de pesquisa é formada por compromisso com a transformação social que, de 

forma única, posiciona os pesquisadores para olharem através do prisma de como as 

atuais situações e condições surgiram, e, também, à luz do que deveriam ser. Aqui, a 

historicidade e a contextualidade do conhecimento é verificada ao lado sua orientação 

futura, superando assim a infame Dicotomia "é-deveria". 

 

Até página 39 + conclusão 

One important caveat is that these processes are neither fixed nor static. On the contrary, 

adoptingendpoints is a process that is always shifting and changingbecause it is 

embedded in the constantly changing and dynamic flux of collaborative practices. That 

is, commitments, stands, and agendas are always in the process of coming about, 

requiring continuous renewal and contestation in constant reflection and dialogue with 

others, while facing up to the new challenges that arise every step of the way. Therefore, 

the danger is not in taking a stand and making a commitment. Instead, the danger is in 

taking these to be finite and unchanging and in neglecting open dialogues with others 

who have different visions and commitments. That is, the danger is in elevating one’s 

own agenda as a rigidly pre-established dogma not amenable to change, instead of 
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exposing and critically interrogating it, all while negotiating points of agreements and 

conflicts with others. 

Consistent with standpoint epistemology, knowledge and expertise of participants, 

especially from disadvantaged populations, are elevated as invaluable sources of 

insights into the present conflicts and contradictions, thus prioritizing participants’ 

voices. Yet TAS also calls upon all participating sides to critically interrogate and step 

beyond the presently given circumstances, and their own views, in order to collectively 

reveal contradictions, imagine a better future and devise projects that may bring this 

future into reality, together with participants. In this emphasis, TAS insists that research 

not only inevitably intervenes into the status quo but that it also needs to be directly, 

explicitly, and self-critically designed to intervene into the status quo, which can only 

be done based on an activist commitment to changing it in particular directions (see 

Vianna & Stetsenko, 2014). All of the above suggests that researchers and participants 

act as collaborative change agents, or activists, rather than observers or interpreters of 

reality. However, researchers’ initial commitments are not fully characterized, nor 

completely sufficient in 

advance of research. Instead, they need to be explored and expanded in collaboration 

with participants and constantly updated in light of unfolding dynamics instigated in 

and by research. The working out of a common vision/endpoint and agenda for social 

change through research is its most critical component. Due to research always 

intervening into and disrupting the status quo, its social risks, costs, and benefits need to 

be examined and continuously negotiated every step of the way. Research also entails 

turning personal 

engagement into a research tool, thus bringing in dimensions of personal responsibility 

and vulnerability and rendering research a simultaneously personal, political, and 

conceptual endeavor. Research inevitably taps into and disrupts, already through its 

“mere” presence, the status quo at research sites. The interventionist and “disruptive” 

nature of research is expounded and magnified, rather than only acknowledged and 

accepted. Clearly taking sides within these power dynamics is, therefore, not only 

inevitable, but also necessary and ultimately beneficial, whereas a neutral stance is not 

na option. 

 

CONCLUSÕES 

Para resumir, o projeto de Vygotsky foi lançado não com o objetivo exclusivamente 

positivista de fornecer um relato naturalista do desenvolvimento humano baseado em 

"visão a partir do nada". Em vez disso, seu objetivo primordial (embora não explicado 

diretamente) pode ser visto como o de superar a separação entre a ciência natural 

estritamente compreendida, por um lado, e a orientação ideológico-crítica e ação 

emancipatória, por outro. Neste trabalho, teoria e método foram desenvolvidos em 

estreita (embora implícita) aliança com ideologia, ética e política de justiça social e 

igualdade, a fim de tornar possível uma intervenção prática no curso de história e 

desenvolvimento humano como o caminho para mudança social e um futuro melhor. No 

desenvolvimento deste projeto, a postura ativista transformadora sugere que situações 
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de pesquisa, assim como o próprio mundo, são um processo em andamento 

historicamente constituído e em constante mudança coletivamente realizado através de 

atividades colaborativas e contribuições únicas de todos os participantes. Essas 

situações são, portanto, impregnadas com questões conflitantes de poder e valores e, 

portanto, contingentes, contestadas e passíveis de mudança. Articular os envolvimentos 

entre as partes é inevitavelmente dimensão central da pesquisa. Nas palavras de Molefi 

Kete Asante (2015), “é preciso reivindicar espaço ou tomar espaço, intelectualmente ou 

fisicamente, em qualquer situação por mais difícil e terrível que possa parecer", ao 

mesmo tempo que sempre "estar do lado da luta pela transformação na sociedade”, do 

lado daqueles que estão mais sujeitos a injustiças e exploração. 


