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SEÇÃO I  
PERSPECTIVAS TEÓRICAS EM PSICOLOGIA  

O processo de exclusão/inclusão na constituição do sujeito * 

Susana Inês Molon ** 

A discussão a respeito do processo de exclusão/inclusão será 
realizada através da reflexão sobre a constituição do sujeito na consolidação 
da Psicologia como ciência.  

As temáticas do sujeito e da subjetividade surgiram com a ciência 
moderna e suas emergências estavam vinculadas às condições que 
propiciaram o desenvolvimento das ciências sociais e humanas, da 
Psicologia, em especial.  

Figueiredo (1991) apresenta duas condições essenciais para o 
aparecimento da Psicologia como ciência independente no século XIX.  

A primeira condição diz respeito à experiência da subjetividade 
privatizada, ou seja, às experiências do indivíduo que são sentidas e vividas 
como íntimas, pessoais e únicas, sendo portanto totalmente originais e 
quase incomunicáveis. Esta experiência de ser sujeito capaz de decisão, 
autonomia, iniciativa, sentimentos e emoções privados se desenvolve e se 
difunde em situações de crise social.  

Quando há uma desagregação das velhas tradições e uma 
proliferação de novas alternativas, cada homem se vê obrigado a 
recorrer com maior constância ao seu “foro íntimo” – aos seus 
sentimentos, (...) aos seus critérios do que é certo e do que é errado 
(...) (Figueiredo, 1991a, p.18).  

                                                 
* Este artigo foi apresentado na Comunicação Coordenada “Exclusão/inclusão: uma 
discussão em torno do sujeito”, realizada no VI Encontro Regional Sul da ABRAPSO 
“Psicologia e Práticas Sociais”. Florianópolis, Agosto de 1996. 
** Professora do Departamento de Psicologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da 
UFSC-SC; Doutoranda em Psicologia Social na PUC-SP. 
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A experiência da subjetividade privatizada está garantida pelo 
surgimento das questões: quem sou eu, o que desejo, como sinto, o que 
considero adequado, justo e ético.  

A segunda condição para o aparecimento da Psicologia como ciência 
está relacionada com a crise da subjetividade privatizada, isto é, a decepção 
necessária (a insegurança sobre a singularidade e a liberdade do indivíduo) 
gerada pela desconfiança nas promessas liberais e românticas. A 
constatação do caráter ilusório da experiência da subjetividade privatizada 
levou à necessidade de controle e de previsão do comportamento individual. 
Consequentemente, exigiu o surgimento de uma ciência especializada na 
previsibilidade e controle científico do comportamento humano.  

A suspeita de que a liberdade e a singularidade dos indivíduos são 
ilusórias, que emerge com o declínio das crenças liberais e 
românticas, abre espaço, finalmente, para os projetos de previsão e 
controle científicos do comportamento individual. Este será um dos 
principais objetivos da Psicologia como ciência (Figueiredo, 1991a, 
p.32).  

A conquista da legitimidade da ciência moderna subordinou a 
subjetividade à disciplina, ao controle, à adaptação, à instrumental idade e 
à utilidade. Esta tradição utilitária apresenta sinalizações desde a Idade 
Média até nossos dias. 

Na doutrina dos ídolos e na dúvida metódica encontram-se, no 
embrião, todos os discursos de suspeita que a Idade Moderna 
elaborou para identificar e extirpar, ou pelo menos neutralizar, a 
subjetividade empírica (Figueiredo, 1991 b, p.16).  

A constituição da ciência moderna ocorreu no apogeu do modelo 
clássico, que se fundamenta na metáfora da máquina prefeita, isto é, na 
estabilidade, na ordem e no equilíbrio e, consequentemente, na teoria do Um. 

Galileu, Bacon, Descartes e Newton construíram a metáfora do 
mundo como máquina perfeita escrita em linguagem matemática, 
referendada na crença de um criador externo – Deus perfeito – que só 
poderia ter criado um mundo perfeito. Esta metáfora tornou-se o 
pressuposto epistemológico fundamental da ciência moderna e da 
metodologia científica, servindo de base à instauração do debate 
sobre livre-arbítrio entre homem/passivo/ativo, ordem/conflito, 
uno/múltiplo (Sawaia, 1995, p.47).  
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Desta forma, os objetos de estudo das ciências só poderiam ser os 
aspectos da realidade que eram reconhecidos como objetivos pela razão, 
que permaneciam e se reproduziam regularmente e, portanto, poderiam ser 
observados, comparados e mensurados. Com isso, o rigor metodológico 
proporcionaria à razão os instrumentos adequados para esse fim.  

A Psicologia, fortemente influenciada pela epistemologia dominante 
na época – pensamento naturalista e positivista –, ao afastar-se da filosofia, 
correu o risco de perder seu objeto específico, pois, ao restringir sua análise 
ao observável e ao mensurável, excluiu de seu campo de investigação a 
subjetividade.  

Neste sentido, a subjetividade conforma-se enquanto interioridade 
não dizível e não acessível, e o sujeito, somente enquanto exterioridade 
observável, comportamento.  

O debate sobre a questão da subjetividade e do sujeito, compreendido 
na interface da conformação do saber científico, denuncia a necessidade de 
exclusão das interferências afetivas, subjetivas, místicas e psicológicas para 
evitar os obstáculos ao saber exato, e problematiza a consolidação da 
Psicologia pela delimitação dos procedimentos metodológicos, padrões de 
verificabilidade e refutabilidade, e formas reconhecidas e valoradas da 
produção de conhecimento, as quais determinam concepções diferenciadas 
sobre a natureza do conhecimento científico implicadas na construção dos 
conceitos de subjetividade, de sujeito e de Psicologia.  

O conhecimento psicológico passa a ser postulado ao longo do século 
XX como uma questão fortemente creditada das reduções metodológicas 
indispensáveis que a Psicologia fez, do que decorrem as reduções conceituais. 

A Psicologia, ao operar essa subjugação, reduziu o sujeito 
cognoscente ao sujeito empírico, a consciência à cognição, a subjetividade à 
objetividade, o humano ao observável. Esse processo de redução levou à 
exclusão do objeto inicialmente atribuído a ela, a saber, a experiência da 
subjetividade.  

Desta maneira, o projeto de consolidação da Psicologia como ciência 
independente incorpora a dicotomia entre objetividade e subjetividade 
presente nos cânones científicos, os quais, por sua vez, refletiam e 
legitimavam a hegemônica dicotomia entre objetividade e subjetividade, 
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que configuraram durante séculos a construção do conhecimento e a busca 
da verdade, tanto na dimensão religiosa quanto na dimensão metafísica e 
filosófica, assim como no conhecimento das ciências físicas e biológicas.  

O conhecimento psicológico constituiu-se marcado por dicotomias: 
objetividade e subjetividade, corpo e mente, natural e cultural, objeto e 
sujeito, razão e emoção, indivíduo e sociedade, exclusão e inclusão.  

Com isso, o sujeito da Psicologia oscila entre uma objetividade 
observável e uma subjetividade inefável.  

Neste cenário, as temáticas da subjetividade e do sujeito eram 
consideradas excluídas da área da Psicologia social crítica e da teoria de 
autores fundamentados no materialismo histórico e dialético. Assistia-se à 
impossibilidade da inclusão de uma perspectiva diferenciada para o 
entendimento dessas questões.  

No entanto, é preciso resgatar na história não-tradicional da 
Psicologia, tentativas de superação das reduções metodológicas e 
conceituais realizadas no campo psicológico e tentativas de rompimento das 
dicotomias efetuadas no campo científico.  

A descoberta da obra de Vygotsky revoluciona a compreensão sobre 
as temáticas do sujeito e da subjetividade, assim como explicita as 
ambiguidades na consolidação da Psicologia1 como ciência.  

Vygotsky é o principal representante da teoria sócio-histórica. Sua 
produção teórico-metodológica na área da Psicologia foi elaborada no 
período de 1924 a 1934, introduzida no Brasil2 somente no início da 
segunda metade da década de 70, divulgada em grande escala na década de 
90. Sua obra está sendo resgatada, após 60 anos da sua produção, por 
pesquisadores de diversas áreas de conhecimento. Inúmeras reflexões são 
feitas, tanto através de publicações quanto em eventos científicos. Esse 
crescente interesse pelo autor advém, principalmente, da sua proposta de 
historicização do homem e dos processos psicológicos.  

                                                 
1 A análise de Vygotsky sobre a crise metodológica da Psicologia e sua proposta de criação 
de uma nova Psicologia, a saber, a Psicologia Social, encontra-se no texto O significado 
histórico da crise da psicologia: uma investigação metodológica, 1996. 
2 Para maiores detalhes ver Maria Teresa de Assunção Freitas, O pensamento de Vygotsky e 
Bakhtin no Brasil. Campinas, SP: Papirus, 1994. 
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Vale salientar que Vygotsky teve uma formação eminentemente 
humanística, transitava fluentemente pela filosofia, literatura, estética, arte, 
poesia, pedagogia e psicologia, e foi sensivelmente motivado pelos 
problemas sociais e culturais.  

Sua obra apresenta uma contribuição essencial na compreensão da 
constituição do sujeito e da subjetividade através de uma nova possibilidade 
de entendimento do fenômeno psicológico.  

Vygotsky introduz, na análise psicológica, a dimensão semiótica, 
onde a linguagem e os signos constituem os fenômenos psicológicos. Neste 
sentido, contribui significativamente para o debate central na Psicologia sobre 
a relação com o outro e o papel do outro na constituição da subjetividade. 

A introdução da questão semiótica na análise psicológica, através dos 
estudos sobre a linguagem e suas relações com o mundo psíquico, outro dos 
grandes méritos da obra de Vygotsky e de seus colegas, nos leva ao âmago 
da questão com a qual vem se debatendo a psicologia sem, aparentemente, 
grande sucesso: a relação ao outro e o papel deste na constituição da 
subjetividade (Pino, 1993, p.22-3).  

As reflexões de Vygotsky permitem o aprofundamento das 
discussões sobre o sujeito e a subjetividade a partir da linguagem, sendo 
extremamente pertinentes às questões atuais da Psicologia.  

Vygotsky (1991) indica a construção de uma Psicologia que 
possibilita a compreensão da constituição do sujeito e da subjetividade na 
processualidade, capaz de superar a concepção de sujeito e indivíduo da 
Psicologia tradicional, em direção a um sujeito social, aos processos 
psicológicos que ocorrem no processo de individuação do homem inserido 
social e historicamente numa cultura.  

Vygotsky é considerado o pensador fundador do enfoque sócio-
histórico por definir a gênese e a natureza social das funções psicológicas 
concebendo o homem enquanto processo social e fenômeno histórico. Para 
ele, todas as funções psicológicas superiores3 originam-se das relações reais 
entre os indivíduos, isto é, não são inventadas, nem aparecem de forma 

                                                 
3 As funções psicológicas superiores são operações psicológicas qualitativamente novas e 
mais elevadas, como por exemplo: linguagem, memória, atenção voluntária, formação de 
conceitos, pensamento verbal, afetividade... 
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repentina e não são funções a priori. São funções que apresentam uma 
natureza histórica e são de origem sociocultural, são mediadas.  

Vygotsky (1987) se orienta pela formulação da lei genética do 
desenvolvimento cultural, de acordo com a qual toda função aparece em 
duas dimensões, primeiro na dimensão interpsicológica e depois na 
dimensão intrapsicológica.  

Desta forma, tudo que é intrapsicológico no indivíduo, as funções 
psicológicas superiores, foi antes interpsicológico. Para Vygotsky nada 
apresenta existência por si mesmo, as funções psicológicas superiores não 
acontecem na ausência de relações sociais que as potencializam. Sendo 
assim, é nas relações entre as pessoas e por elas que se constituem as 
funções psicológicas superiores; é através da relação com os outros que 
acontece a conversão dos processos na dimensão social em processos na 
dimensão individual.  

O processo de conversão de algo interpsicológico em algo 
intrapsicológico não acontece por mera reprodução mas por reconstituição 
de todo o processo envolvido, no qual as funções psicológicas permanecem 
sendo “quase-sociais”. (Vygotsky, 1987).  

A conversão é entendida enquanto um processo de tornar-se diferente 
do que era sem excluir o que foi. 

(...) a noção de conversão pressupõe o processo de superação e de 
mediação pois a questão não está na internalização de algo de fora 
para dentro, mas na conversão de algo nascido no social que se torna 
constituinte do sujeito permanecendo “quase social” e continua 
constituindo o social pelo sujeito (Molon, 1995, p.139).  

A compreensão deste processo de conversão implica a dimensão 
histórica do homem e está vinculada ao conceito de mediação, central na 
teoria de Vygotsky (1991). Mediação é processo, não é o ato em que 
alguma coisa se interpõe, pois a mediação não está entre dois termos que 
estabelece a relação. É a própria relação.  

Vygotsky (1993) ressalta a função e o papel essencial da linguagem 
na consciência humana. A mediação da linguagem através dos signos e das 
diferentes formas de semiotização constitui a consciência.  
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Vygotsky (1991), ao afirmar a consciência como objeto da Psicologia 
rompe com a separação entre cognição e afetividade. Define a tríplice 
natureza da consciência, isto é, a consciência constituída e constituinte dos 
pensamentos, sentimentos e da vontade, sendo que essa tríplice natureza 
está dialeticamente implicada e todo processo psicológico é volitivo.  

Dentro disso, a consciência é tratada como uma dimensão semiótica 
circunscrita enquanto estruturação lógica dos sistemas psicológicos que 
comporta uma tensão permanente, na qual a consciência é, ao mesmo 
tempo, tensionada pelos produtos históricos universais e pelas 
singularidades dos sujeitos.  

As palavras sujeito e subjetividade não aparecem explicitamente na 
obra disponível e acessível do autor. A perspectiva teórico-metodológica, o 
subtexto,4 possibilitou a emergência de dois eixos fundamentais, quais sejam, 
a consciência e a relação constitutiva Eu-Outro, os quais sintetizam as principais 
reflexões de Vygotsky sobre a questão da subjetividade e do sujeito. 

A relação constitutiva Eu-Outro enquanto conhecimento do eu e do 
outro (eu alheio) e do autoconhecimento e reconhecimento do outro são 
vistos como mecanismos idênticos.  

(...) temos consciência de nós mesmos porque a temos dos demais e 
pelo mesmo mecanismo, porque somos em relação a nós mesmos o 
mesmo que os demais em relação a nós (Vygotsky, 1996, p.18).  

Na relação constitutiva Eu-Outro acontece o conhecimento do eu e 
do outro (eu alheio), porém o autoconhecimento implica primeiramente o 
reconhecimento do outro, isto é, temos consciência de nós porque temos 
dos demais, por que nós somos para nós o mesmo que os demais são para 
nós, nos reconhecemos quando somos outros para nós mesmos.  

                                                 
4 A leitura e análise subtextual – que foi a metodologia de análise desenvolvida na pesquisa 
teórica da dissertação de mestrado de Molon, significa considerar os seguintes aspectos: a 
historicidade do momento científico, cultural, social e político da antiga Rússia, da 
Psicologia e da Psicologia Soviética no início do século XX, a trajetória de vida, a obra e a 
motivação do autor, a concepção metateórica da Psicologia, a filiação teórico-metodológica 
e filosófica; assim como, o estilo de pensamento e o movimento das ideias, além disso, as 
diferentes leituras da teoria vygotskiana com ênfase nos modos de conceber a constituição 
do sujeito e da subjetividade. 

16 
 

Então o reconhecimento do outro – eu alheio – leva ao conhecimento 
do eu. O eu para se constituir enquanto sujeito, num processo de relação 
dialética, realiza-se na relação Eu-Outro. Vygotsky (1991) considera que no 
sujeito ocorre o desdobramento do mim e do eu, essa duplicidade 
proporciona o contato consigo. O eu não é sujeito, é constituído sujeito na 
relação Eu-outro.  

Com isso, o sujeito é uma unidade múltipla, que adquire 
singularidade na relação com o outro, em relação ao outro e na relação do 
outro. O autor define o sujeito como uma multiplicidade na unidade. “Eu 
sou uma relação social de mim comigo mesmo” (Vygotsky, 1986, p.46).  

Além de favorecer a explicitação da inclusão das temáticas sujeito e 
subjetividade na obra de Vygotsky, a análise do subtexto permitiu a apropriação 
de processos psicológicos fundamentais, tais como: o processo de conversão, 
mediação semiótica, processo de significação – significado e sentido. 

Para Vygotsky a linguagem é constitutiva e constituidora do sujeito, 
isto é, o sujeito é constituído pelas significações culturais e é constituinte de 
significações sociais. A mediação pelos signos, possibilita e sustenta a 
relação social, pois é o processo de significação – significado e sentido que 
permite a comunicação entre as pessoas.  

No campo compartilhado de significações, na cultura, a linguagem 
reflete uma determinada realidade social, resgata o desenvolvimento histórico 
da consciência e, além disso, possibilita a produção de novos sentidos. 

Portanto, o sujeito estabelece relações sociais pelas significações, as 
quais acontecem entre sujeitos pelas mediações semióticas, sendo que a 
significação transita nas diferentes dimensões do sujeito, ela atravessa o 
pensar, o falar, o sentir, o criar, o desejar, o agir...  

A compreensão do processo de conversão, mediação semiótica e 
processo de significação possibilita o esclarecimento a respeito do sujeito e 
da subjetividade. O sujeito é compreendido enquanto um “quase-social” e a 
subjetividade enquanto fronteira, ou seja, está na interface do psicológico e 
das relações sociais.  

Dizer que o sujeito é “quase-social” significa que ele não expressa o . 
social e nem o coloca para dentro de si em situações artificiais, mas é na 
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relação com os outros e por ela, é na linguagem e por ela que se constitui 
sujeito e é constituinte de outros sujeitos.  

Nesta perspectiva, a subjetividade não pode ser confundida nem com 
os processos intrapsicológicos nem com os processos interpsicológicos, mas 
é através dela e nela que se processa a dialética da relação interpsicológica e 
intrapsicológica. A subjetividade é a fronteira do psicológico e da cultura.  

Tais reflexões revelaram o processo de exclusão/inclusão presente no 
campo teórico-metodológico da Psicologia, desvelando a inclusão das 
temáticas do sujeito e da subjetividade tanto na obra de Vygotsky quanto no 
campo da Psicologia Social.  
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