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EMENTA  
 
Aprofundar a análise da obra de Vigotski, destacando seu olhar dialético na 
metodologia de pesquisa, na construção de categorias analíticas e na 
concepção de práxis, fundamental à compreensão da   subjetividade como 
fenômeno social sem cair no perigo “da destituição do estatuto do sujeito sob 
um suposto determinismo do meio sócio-cultural”. Destaque será dado ao 
diálogo entre Vigotski e Espinosa. 
Temas teóricos: concepção de psiquismo como drama e de subjetividade 
revolucionária, onde se relacionam dialeticamente, afeto, imaginação, memória, 
pensamento e ação.  Destaque às categorias que sintetizam o enlace da 
emoção com a demais categorias do psiquismo e deste com o social: 
perezhivanie, sentido/significado, consciência e inconsciente, homo duplex e 
catarse. 
Temas metodológicos: a intenção de Vigotski de transformar categorias 
psicológicas em unidades de análise como Marx fez com a mercadoria e 
Espinosa, com a potência de ação, usando o método dialético.  
Temas da praxis:  busca orientação à práxis psicossocial nos textos sobre arte, 
educação e ZDP e discute o pressuposto filosófico da articulação entre 
liberdade e imaginação. 
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Teses e dissertações defendidas no NEXIN sobre a obra de Vigotski:  sobre 
Dialética - Dilson Wrasse, sobre afeto - Aline Matheus Veloso e sobre 
Inconsciente: Livia Maria Gomes dos Santos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


