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' и»**1 S'i|<ni H i in hmi и iliilni l i t  и n t| >l.ii | *i I ni.uKvou, por decadas, guardado na

'liliiiii i " I iii il Pul'll. i . ill il n\ '.i In ill in. cut 11'iiingrado. О tema da revista era a

•* i HM rtlfilin 1*1»* it и 111IIiи I.iI. it ifil.iloi Juslilicou a escolha do nome:

I i,i , ii|iii .I,., mi . „is pAglnas esvoa<;antes escrevemos: veresk. Uma
Mm ..... , tlrspre/.lvel; um mato selvagem, amargo e pobre; mas
i ii i iminriilc vcrdc, tanto no inverno, с о т о  no verao. Cresce na areia 
■ mi pftnt.mo; cobre enormes planicies desertas e verdejantes nas 
iiKiiiliiilluis, nos limites das nuvens. Para ser breve: na arte, agora, e 
UN.sIm, cai-lhe bem nao os louros, mas о veresk. Pode parecer vazia 
e absurda a pr6pria ideia de editar uma revista de arte na provincia, 
onde a arte e pobre e extremamente imperceptivel. Seria isso? Mas ela 
existe e nao pode nao existir1.

Assim, с о т о  que procurando consolidar a parceria desencadeada por Guita, 

Iccldiu se realizar, em agosto de 2013, na cidade de Niteroi, no Rio de Janeiro, um  en- 

ontro cientifico internacional, envolvendo a participagao de estudiosos de universida- 

les da Russia, da Bielonissia, da Alemanha e do Brasil. О objetivo maior do encontro 

ra debater a trajetoria historica e a atualidade da teoria historico-cultural de Vigotski.

Aconteceu, entao, о I Veresk, idealizado pelos Professores Zoia Prestes (UFF) 

Jader Janer Moreira Lopes (UFJF). Para sua realiza^ao о evento contou com a par- 

icipa^ao e colabora^ao de professores e estudantes de diferentes Universidades e 

istitui^oes de ensino superior brasileiras (Universidade Federal Fluminense, Uni- 

ersidade Federal de Juiz de Fora, FAETEC -  Tres Rios, Universidade Federal do 

4ato Grosso, Centro Universitario de Brasilia), com apoio da Universidade Estatal 

ussa de Humanidades (Russia), da Universidade Siegen (Alemanha) e da CAPES. 

) seu coroamento, por sugestao de Elena Kravtsova, e a publica^ao desta revista que 

оШ ёт as principals conferencias daquele encontro.

Infelizmente, Guita nao esta mais entre nos para participar desta parceria que 

la desencadeou.

Eis о primeiro mimero da revista Veresk, um a homenagem que fazemos a 

ev Semionovitch Vigotski e Guita Lvovna Vigodskaia, fiel guardia dos arquivos de 

•u pai, porque о que um  dia teve existencia, existira para sempre, de algum modo. 

final, nao ё possivel apagar as palavras.

Os Editorcs Associados
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Gom el - a cidade de L.S. V igotski
Pesquisas cientfficas contemporaneas sob re 

instrugao no ambito do teorio historico- 
cultural de L.S. Vigotski

cidade de Gomel. Nessa cidade, ele cresceu, foi educado, recebeu sua instrugao, 

come^ou a trabalhar e formou-se sua extraordinaria personalidade de pensador, 

cientista e psicologo. Em Gomel, foram escritas as suas prim eiras obras Psicolo- 

gia pedagogica e Psicologia da arte. О m isterio do genio de Vigotski ainda esta 

para ser desvendado. Nos, cidadaos de Gomel, contudo, gostariamos de pensar 

que о meio sociocultural e a propria cidade do inicio do seculo XX tam bem  con- 

tribuiram  para a forma^ao de Lev Semionovitch.

Sobre a cidade de Gomel

A Repiiblica da Bieloriissia e um  pais localizado no centre da Europa. Sua 

historia с о т о  estado independente e nova (pouco mais de 20 anos), mas sua 

pre-historia e extensa. Atualmente, cerca de 9,5 milhoes de pessoas residem na 

Bieloriissia, que faz fronteira com a Russia, ao norte, com Ucrania, ao sul, Polo- 

nia, ao ocidente e Lituania e Letonia, ao noroeste.

Gomel e a segunda m aior cidade da Bieloriissia (depois de Minsk); localiza- 

-se no sudeste do pais. No inicio de 2013, sua popula^ao era de 515,3 mil pessoas.

A cidade foi m encionada pela prim eira vez em  cronicas de 1142. Era cha- 

m ada de Gomii e era propriedade do principado de Tchernigov. Durante secu- 

los, Gomel, с о т о  toda a Bieloriissia, integrava outros diferentes estados. Em

Serguei Jerebtsov

Universidade Estatal F. Srokina de Gomel -  Bieloriissia

Grande parte da breve vida de Lev Semionovitch Vigotski esta ligada a
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8 Veresk

mais plausivel e de que о nome tenha se originado do pequeno rio local Gomiyuk. 

() brasao de Gomel carrega a imagem de um  lince que ё о simbolo da cidade.

No final do seculo 19 e no inicio do seculo 20, Gomel era um a cidade 

pequena, mas em pleno desenvolvimento. Ё possivel ter um a no^ao aproximada 

disso pela dinam ica do crescimento da popula^ao: 1897 - 36,8 mil; 1913 - 104,5 

mil; 1925 - 81,9 mil.

Segundo as lembran^as de Semion Dobkin:

Gomel era uma cidade muito viva. Isso se explica (.. .),dado о seu 
rapido crescimento, porque se localizava na encruzilhada de duas 
estradas de ferro e ao lado de um rio navegavel, о Soj, afluente 
do Dnieper. Por isso, a industria, о eomercio e manufaturas 
desenvolveram-se rapidamente em Gomel. A populaqao da cidade 
tambem crescia velozmente, о que em certo grau a tornou um dos 
centros regionais da Russia e, claro, um dos centres das atividades 
revolucionarias.

Gomel era um a cidade bem  agitada no comedo do seculo 20, principal- 

m ente com о inicio da Prim eira Guerra M undial (1914). Os seus governantes 

sc alteravam constantemente (com ocupa^ao pelo Im perio Alemao, depois pelo 

Diret6rio de Simon Petliura, a revanche do Exercito Vermelho e a revolta dos 

social-revolucionarios, em 1918).

A familia Vigotski

Segundo m em orias de Semion Dobkin:

A familia dos Vigotski tinha oito criancas. Apesar de Semion 
Lvovitch (NT: pai de Lev Vigotski) ter tido um a familia 
considerada muito grande para a epoca, ele ajudava bastante e 
de modo sistematico a familia do seu irmao falecido. Fazia parte 
da configuracao familiar de Semion Lvovitch о prim o mais velho 
de Lev Semionovitch Vigotski, David Isaakovitch Vigodski. Os 
dois eram muito amigos e David Isaakovitch exerceu grande 
influencia sobre Lev Semionovitch. Naquele tempo, qualquer 
pessoa minimamente culta que pensava para а1ёт de si mesma, 
buscava exercer alguma atividadc social. Ao mesmo tempo,, nao 
existiam muitas condifOe.s pain lanto. 'I'ulvez por isso, cada pessoa 
procurava um modo cspcilnl, on umn Area onde pudesse fazer
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Estudos sobre a perspectiva historico-cultural de Vigotski____________________ 9

uma atribuigao. Virou presidente da se^ao de Gomel da Sociedade 
de Promoi;ao da Instru<;ao para Judeus da Russia (...).

A residencia dos Vigotski era muito interessante. A casa localizava- 
se na esquina das ruas Rumiantseva e Aptetchnaia (depois, a 
primeira transformou-se em rua Sovetskaia e a Aptetchnaia, 
em Jarkovskaya) e foi construida a epoca dos Rumiantsev (NT.: 
Condes Rumiantsev construiram diversos predios e um palacio, 
em Gomel; eram mecenatos e colecionadores de artes).Um dos 
Rumiantsev chegou a residir naquela residencia. О apartamento 
dos Vigotski ficava no segundo andar. Eram cinco quartos: dois 
grandes -  sala de jantar e dormitorio dos pais, outro menor, mas 
tambem espa^oso, onde moravam as tres irmas mais velhas, e 
dois compridos e estreitos, sendo um das duas irmas mais novas e 
outro, dos tres filhos, entre eles Lev Semionovitch (...).

Havia uma varanda que dava para a rua Rumiantseva e para о 
bulevar. A vista para о bulevar verde era bastante agradavel e, por 
isso, as crian^as sempre tinham  о prazer de ficarem ali sentadas. 
Em baixo, no primeiro andar, sob a varanda, havia uma marquise 
de pedra, com bancos antigos de ferro. Depois de crescermos, 
passamos a ficar sentados nesses bancos de ferro (...)

Todos os membros daquela familia nutriam interesse comum por 
linguas, historia, literatura, arte dramatica e belas artes.

Em 1919, о irmao mais novo de Lev Vigotski, tambem chamado 
David, faleceu de tuberculose. Na epoca, Lev Semionovitch 
presenteou sua mae com um livro de contos de Ivan Bunin, com a 
seguinte inscrii;ao (cita^ao de B. Zaitsev): “Dias seguem os dias, de 
um abismo enevoado a outro. Neles residimos. E os que se foram, 
residem la conosco”.

Ginasio de Ratner

Desde a infancia, Vigotski lia compulsivamente autores с о т о  Thomas 

Mayne-Reid e Fenimore Cooper, interessava-se por teatro, por classicos russos 

e estrangeiros, principalm ente pela poesia de Puchkin, Blok e Tiutchev. Q uanto 

a prosa, inspirava-se mais nas obras de Tolstoi e Dostoievski. О seu preferido, 

durante toda a vida, foi Hamlet, de W. Shakespeare.

Vigotski recebeu a educa^ao prim aria em casa, apreendendo о program a 

da prim eira a quinta serie do ginasio sob os auspicios de Solomon Markovitch 

Ashpiz (1876-194?), um a pessoa brilhante e altam ente culta (desde a prim eira 

m etade de 1890, Solomon lecionara em clubes de trabalhadores de Gomel e,
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Veresk

э retornar do exilio, em  1905, fez parte do comite regional do Partido O pera- 

> Social-Democrata Russo de Gomel (POSDR), tendo sido responsavel pela 

opaganda e liderado um a unidade de combate).Ele utilizou m etodos de ins- 

.l^ao variados e pouco convencionais.Dentre eles, dava preferencia ao m etodo 

) dialogo socratico. Solomon Markovitch desenvolvia um  trabalho pedagogico 

pecial. Somente as crian<;as consideradas mais capazes eram -lhe encam inha- 

is para que desenvolvesse ainda mais suas aptidoes. Suas aulas transcorriam  

i m odo que se segue. Prim eiram ente, explicava algo -  a meia voz, lentam en- 

Sempre era m uito interessante ouvir о que contava. Depois, chegava a vez 

) aluno. Era preciso responder as perguntas feitas na aula anterior. Solomon 

arkovitch ouvia sem interrom per, de olhos fechados. As vezes, parecia que es- 

/a cochilando, mas era so aparencia. Assim que о aluno term inava a exposi^ao, 

ria os olhos e fazia duas ou tres perguntas referentes a alguma inconsistencia 

i discurso que ouvira. Vale notar que as perguntas eram  feitas de forma a fazer 

lluno pensar e relacionar a aula a sua vida e aos conhecim entos ja adquiridos. 

lediatamente, tornava-se claro para о aluno, praticam ente sem a ajuda de So- 

uon Markovitch, onde residia о problema.

Em 1911, Vigotski prestou com sucesso provas a distancia para a quin- 

s£rie e se m atriculou na sexta serie do ginasio masculino particular de Rat- 

г. Ali, Lev Semionovitch, por iniciativa propria, estudou frances e ingles, bem  

mo filosofia, sua m ateria preferida. Naquele ginasio, aos 15 anos de idade, fun- 

u о clube de estudo de historia. A abordagem historica referente a qualquer 

oblema era caracteristica do seu pensamento. Nas atividades do clube isso se 

/elava de forma clara. A abordagem dialetica e historica que manteve durante 

Ja a vida ja se manifestava brilhantem ente naquela epoca.

Ao concluir о ginasio com distin^ao em 1913, Lev Semionovitch ingressou na 

liversidade de Moscou. Conquistou о assim chamado “bilhete premiado” - uma 

)ёс!е de passaporte para a vida. Na Russia pre-revolucionaria, existiam cotas pelas 

ais as universidades admitiam no maximo tres ou quatro por cento de egressos 

lamilias judaicas. Essa cota era sorteada somente entre os formandos de ginasios 

e conclufam os estudos com medalha de ouro. Todavia, isso nao os liberava dos 

imes adimensionais. Com 17 anos, literal e metaforicamente, Vigotski ganhou
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Estudos sobre a perspectiva historico-cultural de Vigotski 11

О primo David Isaakovitch Vigodski(1893-1943)

Apos a conclusao do ginasio com medalha de ouro em Gomel (1912), 

David seguiu os estudos na Faculdade de Historia e Filologia da Universidade 

de Petersburgo. No jornal Polesie, de Gomel, manteve um a coluna perm anente 

denom inada Cartas de Petrogrado. Apos conclusao da Universidade, retornou a 

Gomel e, em 1922, lan^ou um a coletanea de poesias intitulada Terra.

Algumas de suas obras foram publicadas no Veresk. Em 1922, m udou-se 

para Petrograd, onde realizou trabalhos de tradu<;ao na se^ao de literatura es- 

trangeira do Gosizdat2.

A partir de 1934, David foi redator-chefe na editora Literatura de ficgao.

Em 1929, publicou о livro Literatura Espanhola e da America Latina. Entre 

1920 e 1930, traduziu cerca de 20 rom ances de escritores franceses, espanhois, 

alemaes e latino-americanos.

О estudante Lev Vigotski

E nquanto  estudava em M oscou, cursando duas U niversidades con- 

com itantem ente e traba lhando  с о т о  secretario  tecnico na ed itora Novi p u t  

(Caminho novo), Lev Sem ionovitch visitava Gom el nas ferias, as vezes, per- 

m anecendo apos о fim  das m esm as, escrevendo artigos que publicou em  jor- 

nais da cidade.

Em dezembro de 1917, retornou a Gomel para se juntar a familia durante 

um a epoca dificil e conturbada...

Logo apos a m orte do irm ao David e da doen^a da mae, descobriu tam 

bem  estar com tuberculose. Em 1920, a doeni;a entrou em fase aguda e sua con- 

di<;ao de saude era bastante seria. Por meio de seu amigo, Semion Dobkin, pede 

ao seu professor e doutor da Universidade Popular de Chaniavski, I. Arhenvald, 

que publique suas obras postum am ente (antes de tudo, se referia a monografia 

Tragёdia de Hamlet).
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Veresk

Vigotski em Gomel: principais etapas do desenvolvimento 
da sua obra (1897-1924)

• Convivio com os parentes e estudo em casa com S. M. Ashpiz;

• Instruc^ao recebida no ginasio de Ratner;

• Interesse por literatura e artes;

• Estudo de idiomas;

• Dire^ao do clube de estudos de historia no ginasio;

• Artigos de critica literaria e teatral;

• Instru<^ao recebida na Faculdade de Direito e na Faculdade de Filoso- 

fia, em Moscou;

• Monografia Tragedia de Hamlet, о principe da Dinamarca, de W. 

Shakespeare;

• Doern^a e m orte dos irm aos (1918-1919);

• Vigotski adoece;

• Abertura da editora Seculos e dias;

• Dire^ao da subse^ao de teatro do Departamento de Educa^ao de Gomel;

• Dire^ao da se^ao de publica<;6es da editora Gompetchat;

• Publica^ao da revista Veresk;

• Atividade pedagogica;

• Abertura do Laboratorio Experimental de Psicologia;

• Desenvolvimento das obras Psicologia Pedagogica, Psicologia da Arte 

e outras.

• Participa<;ao no II Congresso de Psiconeurologia da Russia, em Pe- 

trogrado.

Apesar de ter sido um  dos participantes mais ativos da vida cultural de 

miel p6s-revolucionaria, a distancia entre о desejavel e о possivel era m uito 

mde. Em Moscou, em 1924, Vigotski encontrou a sua voca^ao principal, о 

нцч) para a sua realiza<pao, bem  с о т о  о meio intelectual propicio. La, ele se 

nsform ou naquele que nos conhecem os e valorizamos hoje.
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...Obrigado por estar vivo

Tanto na arte quanto na vida e na analise psicologica e cientifica da situa- 

c;ao, Lev Semionovitch gostava dos simbolos que carregam mais de um  sentido. 

Suas ultimas palavras foram: “Estou pronto”.

Trinta e sete anos ё о limite para m uitos genios. Seria esta, talvez, um a 

especifica^ao de ambito tem poral para aqueles que vivem nos limites das possi- 

bilidades? Seria este, talvez, um  padrao tem poral para figuras passionarias?

De Rafael a Puchkin,

De Lorca a Maiakovski 

A idade dos genios e trinta e sete.

L. Ozerov

Na cifra 37, num instante, fico sobrio,

Como agora, passou um vento frio:

Foi nessa cifra que Puchkin descobriu о seu duelo, 

E Maiakovski deitou a tempora no cano.

Vamos nos deter na cifra 37!

V. Visotski

Memoria de L.S. Vigotski na Bieloriissia

• Em 2004, na cidade de Minsk, a rua Iubileinaia foi renom eada rua 

Vigotski.

• Em 1996, na cidade de Gomel, a Faculdade Tecnica de Pedagogia re- 

cebeu о nom e de L. S. Vigotski.O predio dessa institui^ao recebeu 

um a placa memorial.

• A comissao de toponim ia do comite executivo de Gomel, em 

25.11.2010, tom ou a decisao de cham ar um a das ruas do novo bairro 

em construc;ao de L. S. Vigotski.

• No pavilhao de honra do Palacio Rumiantsev-Paskevitch esta exposto

__________________ Estudos sobre a perspective historico-cultural de Vigotski___________________21
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za Conferencias Internacionais sobre L. S. Vigotski e a psicologia histo- 

rico-cultural contemporanea.

• О Departamento de Psicologia da Universidade Estatal de Gomel:

- criou um  laboratorio de pesquisa cientifka sobre a Psicologia histo- 

rico-cultural;

- realiza projeto com voluntarios para pesquisa dos docum entos de 

arquivos relacionados a L. S. Vigotski;

- realiza concursos de trabalhos de pesquisa de estudantes no ambito 

da Psicologia historico-cultural;

- aprovou о tema Vivencias na dinamica da situa^ao social do desenvolvi

mento da personalidade no ambito das atividades de pesquisa cientifka.

• Existem varias publica<;6es sobre L. S. Vigotski na im prensa local de 

Gomel.

• No entanto, о mais im portante para guardar a m em oria de Vigotski 

sempre sera о conhecim ento e a utiliza^ao do seu legado cientifico 

nas atividades pedagogicas e da Psicologia, bem  с о т о  na realiza^ao 

de pesquisas.

Pesquisas bielorrussas na area de instru^ao no contexto da 
teoria historico-cultural.

Apos L. S. Vigotski, a Psicologia, em geral, e a Psicologia historico-cultu- 

em particular, se estruturaram  nas seguintes in s t i tu te s :

• Universidade Estatal da Bielorriissia;

• Universidade Estatal de Pedagogia da Bielorrusssia;

• Filial bielorrusa do Instituto de Pesquisa C ientifka de Estetica Tecni- 

ca da Uniao Sovietica;

• Universidade Estatal de Linguistica de Minsk;

• Instituto Nacional de Educa^ao;

• Universidade Estatal de Gomel.

________________________  Veresk__________________________________
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t s h ie ld s  s o b r c  .1 |)crs|ic< tlv.i li l-.Wilt о  с nlti i i . i l  <!<» v i g o » n i

Em busca de uma teoria historico-cultural das vivencias e о 
problema de promo^ao do desenvolvimento da personalidade

Um dos feitos da teoria de Vigotski e a generaliza^ao de m uitos fenome- 

nos psicologicos traduzidos no conceito de vivencia (perejivanie). A utiliza^ao 

desse conceito leva a um  entendim ento especial do hom em  e do seu desenvolvi

mento. Conform e diz James Gibson e Eugene Gendlin, respectivamente,

A psicologia, ao menos a americana, representa em si uma 
disciplina de segunda categoria. О principal motivo disso reside no 
fato de ela nao reverenciar о seu objeto. Os psicologos tfim pom о 
respeito pela psicologia. A psicoterapia somente traz resultiulos st
ela for enraizada no processo de vivencia.

О desenvolvimento do conceito vivencia e a atribuii;ao a este conceito ili

um status de categoria no sistema da psicologia estao relacionados nm-.-.id.u I. 

de compreensao teorica dos fenomenos da existencia da personalidade. qm- и.и i 

podem ser estudados das posi^oes da psicologia positivista, por um Imlo, г l.im 

pouco nao podem  ser conceituados por meio da filosofia, culturologlii t- null и . 

t iencias contiguas. A sua im portancia pratica consiste na possibilidailr . I< шин 

ampla aplica<;ao das fo rm u la te s  teoricas sobre as vivencias da peison.iliil.ult 

na realiza^ao da prom o^ao psicologica e de outras praticas socials (i-tlm к. in 

medicina, economia, politica e etc.).

Por que psicologia historico-cultural?

As visdes a respeito de vivencias “antes”, “durante” e "depois" dc V lyol^l

Sabemos que muitas considera<;6es im portantes sobre vivi'm l.r. tl.i |" i 

sonalidade foram formuladas por L.S. Vigotski. Antes dele, W. Dllthfy, п и  мни 

I’sicologia descritiva, postulava a existencia de duas psicologias e ilclinlti r. v i 

v6ncias с о т о  objeto deestudo  da psicologia descritiva. Vale tam hlm  nirm  lonni 

B. Espinosa, cujo entendim ento sobre os afetos foi discutido tie m odo nllvn |nu 

L. S. Vigotski, bem  с о т о  as ideias esparsas sobre vivencias (ехрпчма* em niilin 

terminologia, 6 claro) de m uitase muitas gera<p6es de pensadores, co nuvu idu  n i

.......... J ~ "  J / '  y \  : l s  v i v e i l t  I*!'. I n i  H i l l
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nol6gica (fenomenologia de li. I Iiinni*rl; ( Rogers с a vivOncia pelo hom em  de 

sua axiologia, sua percep<;ao de uma vklu valorosa, vivfincias nas condi^oes de 

uma psicoterapia centrada no clientc; M. Heidegger, M. Boss, L. Binswanger, 

V. Frankl, A. Lengle e analise psicologia existencial). Depois, houve um  movi- 

mento, de certo m odo isolado, com о nom e condicional de “tradi^ao dialogica 

na psicologia” (М. M. Bakhtin: a existencia expressiva e falante с о т о  objeto das 

ciOncias humanas; sua concep<^ao de dialogo e a im portancia deste para a psico

logia das vivencias; vivencias с о т о  dialogo interno, с о т о  “um  rastro do sentido 

na existencia”, estrutura polifonica da consciencia, dialogo с о т о  tipo de exis- 

tOncia). Tambem houve A.F. Losev e a teoria sobre о mito; a vivencia do hom em  

с о т о  experiencia de si mesmo (esfera do m ito с о т о  esfera de sentidos vivencia- 

dos); vivencia с о т о  defmi<;ao da correspondencia semantica entre consciencia 

e existencia (F. Vasiliuk).

Concep^oes de L.S. Vigotski sobre vivencia.

Vale considerar a dinam ica das visoes de Vigotski acerca das manifesta- 

;oes superiores do psiquismo, inclusive, na consciencia da personalidade. Se, 

10 comedo do seu cam inho de cientista e psicologo em Psicologia pedagogica, 

•le caracterizava a consciencia с о т о  reflexo dos reflexos, mais tarde, ele passou 

i (alar sobre a consciencia с о т о  um  sistema semantico dinamico. E mais. A 

)siqu6 nao seria reflexo do m undo objetivo (teoria do reflexo, de Lenin). Ela 

;arantiria a percep^ao eletiva dos estimulos e dos acontecimentos do m undo a 

iossa volta, necessaria para a satisfa<;ao das necessidades do organismo e de sua 

obreviv£ncia.

Estruturando um  pouco as considera^oes de Vigotski sobre as vivencias, e 

ossivel destacar quatro pontos-chave:

1) as vivencias se manifestam na qualidade de principal caracteristica da 

tuafao social de desenvolvimento; elas refletem a unidade do “interno" e do “ex- 

rno" no desenvolvimento. As vivencias с о т о  que revelam, usaiulo as palavras 

i’ M. Cole, “a rela<;ao entre aquilo о que estd contldo nn i аЬецн с aquilo em que 

msiste a cabe^a”.

2) as vivencias sao a unidade afeto Inti'la In Nrto мчla > n in ln  n i  card-las 

imo manil'esta^ao exclusiva da esfera emtu loiuil. пи пне iimuiKin im.i*/»•>
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lores (V.P. Iliin, A.V. Petrovski, M. G. Iaroshevski). E ё verdade, о que sao as 

vivencias de um a pessoa sem a sua rellexao, sem a analise racional da situa^ao de 

vkltt? As vivencias possibilitam superar a separa^ao entre a razao e os sentim en- 

los, elas orientam  о psicologo para a realidade e a im portancia da experiencia 

sem mediadores. Na vivencia, ha espa<^o para о entrela^amento das linhas de 

desenvolvimento natural (necessidade, afeto) e cultural (reflexao fundam entada 

cm conceitos).

3) as vivencias sao uma unidade (indicador integrativo) de analise da cons- 

t lfncia e do desenvolvimento da personalidade, ou seja, com ajuda do conceito de 

vlvincia L.S. Vigotski tenta entender as mudan<;as da personalidade с о т о  um a 

unidade completa. A vivencia aparece с о т о  um  perfil da regula^ao da atividade 

de vlda. Nela estao apresentados todos os seus componentes. A participa^ao de 

dlversos processos intrapsiquicos no funcionam ento da vivencia e explicada por 

I '. I ', Vasiliuk, quando parafraseia um a m etafora “teatral” de S. Freud: toda a trupe 

de I undoes psiquicas geralmente atua nos “espetaculos” da vivencia, mas cada 

vez um a delas pode desem penhar о papel principal, tom ando para si a m aior 

parte do trabalho de vivenciar. Este papel, muitas vezes, e desem penhado por 

processos emocionais, a percep^ao, о pensamento, a aten<;ao e outras fun^oes 

psiquicas.

4) a vivencia leva ao desenvolvimento da personalidade; e o fa tor e, ao mes- 

mo tempo, a condifdo interna de uma neoforma$ao. L.S. Vigotski diz que о desen

volvimento etario pode ser representado с о т о  historia de vivencias da persona- 

lidade em forma^ao. As vivencias sao indicadores de diversas etapas da historia 

da forma^ao da personalidade. Quanto mais nova for a crianca observada, mais 

indiferenciadas e m enos conscientes serao as suas vivencias. Uma pessoa adulta 

i’ capaz de tom ar consciencia de um a ampla parte do seu m undo interno, mas о 

alto nivel de diferencia^ao das vivencias torna essa tarefa complexa. Ё necessario 

um esfor<;o pessoal para que possa se apoiar nos recursos existentes (forma^oes 

antigas - antonim o de neoforma^ao) e, ao mesmo tempo, nega-los, о que leva a 

neoforma^oes.

Ao refletir sobre a possibilidade de aplicar a abordagem  historico-cultural 

iVs vivencias, devemos apontar para algumas considera^oes da psicologia his- 

torico cultural. As seguintes posi<j6es nao foram formuladas de m odo claro e
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• Imediatismo с media^Ao das vivencias;

• Utiliza^ao do m^todo genltico no estudo das vivencias;

• A historicidade das vivencias, determinai^ao e instrum entaliza^o  so

ciocultural das vivencias;

• Vivencia с о т о  processo de auto-organizaijao, cam inho ascendente 

para a individualidade.

Desse modo, a psicologia historico-cultural possui um  arsenal adequado 

de conceitos e de afirmai^oes teoricas, que formam  um  enorm e potencial de estu

do psicologico da vivencia da personalidade, о que a destaca de m odo vantajoso 

de outras concepgoes teoricas contemporaneas.

A psicologia historico-cultural da vivencia: entre a Cila do 
positivismo e a Caribdis da fenomenologia

A analise das vivencias nao pode ser de carater puramente “tecnico” (que ё

о apelo do positivismo: medir tudo passivel de ser medido e aprender a medir tudo 

que nao ё medido). Para о positivismo ё importante aprender a prever о compor- 

tamento e a controlar outras pessoas (por isso, ele desumaniza о homem e a so- 

ciedade). Quern quer pensar sobre si mesmo na qualidade de uma pessoa facil de 

manipular? О homem possui о livre arbitrio que esta relacionado com a atividade 

semantica. Nesse ponto em que ha um a vivencia с о т о  transforma^ao de sentidos, 

toda a causalidade e determinismo se desmoronam. Para о positivismo ё importante 

saber, por exemplo, a quantos centimetros um a pessoa pulara se tomar um  beliscao.

Da mesma forma, о estudo das vivencias nao pode ser exclusivamente 

descritivo. Os pesquisadores adotam  com frequencia umas dessas duas posi^oes 

opostas. Optam pela abordagem mecanicista ou pela abordagem fenomenologica. 

Vemos que ha um  terceiro caminho na utilizagao da abordagem historico-cultural 

para о estudo das vivencias, о que possibilita enxergar os fenomenos da existencia 

humana no processo de evolu^ao do sistema que os gera. Nesse sentido, a essencia 

Jas vivencias se revela no seu processo de desenvolvimento historico-cultural (He- 

jel: Sob cada tum ulo esta enterrada a historia da humanidade).A psicologia histo- 

ico-cultural reiine tres tipos de conhecimento psicologico: conhecimento obje- 

ivo, conhecimento metodolbgico e conhecimento hist6rico (Rogovin, Zalevski).

Pode-se ter a impressfio de i|iie о conhecimento snhrp «  viuA«-u».... «i
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Ilia som ente no nfvel do conhecim ento objetivo. Mas, sem ter consci£ncia do 

processo e dos m odos de obten^ao desse conhecim ento objetivo, sem entender 

i|iie esse processo e esses meios possuem  um  carater concreto e historico, e que 

Ncmpre esta em altera^ao, e impossivel discutir de m odo serio о proprio objeto 

lie estudo. Ou seja, tanto о conhecim ento metodologico, quanto о historico se 

manifestam с о т о  partes necessarias do conhecim ento psicologico.

A psicologia historico-cultural e um a teoria relacionada, sem diivida, ao 

paradigm a das ciencias hum anas do conhecim ento psicologico. О objeto das 

ciCncias hum anas nao e dado que precisa ser quantificado, mas sao as r e la te s  

significantes que devem ser interpretadas com ajuda dos orgaos culturais e con- 

ceitos cientificos, antes de tudo.

Desenvolvemos e ampliamos о conteudo semantico do conceito Psicologia 

historico-cultural, incluindo nele um a multiplicidade de abordagens e paradigmas 

de estudo da vida psicologica conhecida pela historia. Assim, о п о т е  histdrico-cul- 

tural pode condizer de m odo mais satisfatorio ao seu conteudo, ja que nele sera 

iluminado nao somente um  ou outro fenomeno psicologico num a dinamica his- 

trtrica (genese da memoria, do com portamento consciente), mas tambem a mul- 

tiplicidade de abordagens para о estudo desse fenomeno, avaliada num  contexto 

sociocultural concreto, bem  с о т о  das posi^oes de outros contextos socioculturais.

A abordagem historico-cultural ao estudo das vivencias nao e so um a 

questao de utilizar tecnologias, nk to d o s e metodologias espedficas (apesar dis- 

so tambem representar grande valor cientifico e pratico), mas antes de tudo um a 

questao de visao de m undo pelo psicologo, da sua compreensao metodologi- 

ca das realidades psicologicas, intrinsecam ente ligada ao seu desenvolvimento 

profissional e pessoal, que possibilite perceber e trabalhar corretam ente com  о 

psicologico, com “o mais elevado e perfeito” (Aristoteles) no homem. Se tom adas 

em separado da cultura e da historia, a essencia e a fenomenologia das vivencias 

se tornam  simplificadas, unilaterais, empobrecidas, rasas.

Essencia das vivencias

Vivencias sao о processo deform afdo pela personalidade da sua rela^ao com 

iis situafdes da vida, a existencia emgeral com base nas form as e valores simbolicos
r  » . » n  -------------  — ^ — x - j ---------- 1------------ п . . —  „
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Ideais das viv£ncias dn pertonnlldrtde e os aspectos de 
aplicabilidade da teoria hlstbrlco cultural das vivencias da 
personalidade

A afirma^ao aforistica de Vigotski do que um passo na instru^ao pode sig- 

nificar cem passos no desenvolvimento tambem tala sobre о enriquecimento das 

possibilidades do homem nao so no piano da sua interven^ao no meio ambien- 

te objetivo e material, mas tambem no piano da vida psicologica interior, que se 

erige fundamentada em artefatos socioculturais (dos instrumentos, dos signos 

с о т о  instrumentos, dos conceitos с о т о  palavras, dos sentidos с о т о  conceitos 

vivenciados). A partir dos afetos e imagens (obraz) espontaneos que prevalecem 

no homem (durante о processo de ampliapio e de altera<;ao qualitativa dos instru

mentos psicologicos), ele passa ao dominio das vivencias. О aperfei^oamento do 

controle se torna dependente do desenvolvimento dos instrumentos psicologicos. 

Com о surgimento do sujeito (personalidade), a fenomenologia interna adquire 

as caracteristicas da vivencia. Nao so о dado imediato, nao so as s i tu a te s  par- 

ticulares, mas todo о espa^o da vida da personalidade e ate mesmo о espa^o de 

vida da humanidade se torna a “base” de vivencias de um a pessoa culturalmente 

desenvolvida.

A zona de desenvolvimento iminente elabora as condi^oes, os instrum en

tos, о espa^o semantico para a vivencia de um  novo eu. Em atividade conjunta, na 

coopera^ao, na co-existencia, em con-vivencia, nasce о novo Ей. E esse novo Eu 

exige vivencias para a elabora^ao de d e te rm in a te s , adapta<;6es para о Eu reno- 

vado. Em rela^ao a isso, N. Zabolotski declarou de modo certeiro: “Eu somente 

sou um curto instante de existencia de terceiros”. O u seja, a vivencia realiza uma 

fun<;ao construtiva (que da a luz, que projeta, que desenvolve) e um a funcao de 

adapta^ao. A dialetica da constru^ao do novo, por um  lado, e da adapta^ao, por 

;>utro, aponta para a necessidade das vivencias, para a condi^ao de um  desequili- 

•>rio dinamico, para essa inquietude permanente do homem, que e consequencia

lo “eterno despreparo da existencia” (М. M. Bakhtin). Objetivos concretos, capa- 

idades, conhecimentos, possibilidades relacionadas a zona de desenvolvimento 

minente sao alcan^ados e aprendidos pelo homem, passam a ser seu patrim6nio, 

ua experifincia de vida acumulada, mas essa zona e inatingivel с о т о  a llnlui do
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Iuill'/,onto. A personalidade пйо £ um urqulvo. Л aquisitfSo do novo, durante о 

desenvolvimento da personalidade, so с possivel por meio da transforma^ao, por 

meio da reeonstru<;ao, por meio da m orte do antigo. Nao por acaso que Vigotski 

i ilava as palavras: “Viver significa m orrer” (F. Engels). Nessa rela^ao, vale recorrer 

an Nentido literal da palavra pere-jivat, ou seja, passar por meio da vida, estar em 

t timlnho permanente, em busca, sempre m orrer e nascer, estar no processo de re- 

lomiula<;ao de si mesmo, no fluxo da vida. Ao contrario, se nao vivenciar - perejit, 

Isso significa nao viver. М. K. Mamardachvili dizia que о hom em  ё о unico ser no 

mundo que se encontra em permanente estado de renascimento, apesar de, com 

nulls Irequencia, passar, segundo о mesmo Mamardachvili, с о т о  tanques de guer- 

ta longe deles mesmos. A responsabilidade por esse longe de nos mesmos e, antes 

de tudo, do sujeito de desenvolvimento, mas tambem da cultura.

As vivencias sao as r e la te s  com outros, reduzidas ao piano interno. Ou, 

para ser mais exato, sistemas desses relacionamentos. Diferentes m undos sociais, 

dllerentes culturas constituent diferentes sistemas de vivencia. Assim с о т о  um 

reccm-nascido desenvolve somente alguns movimentos de muitos possiveis mo- 

vlmcntos caoticos, aqueles que permitem  obter о desejado e que sao incentivados 

pelos pais, as vivencias de muitos possiveis movimentos da alma ganham existencia 

iium determ inado espa^o sociocultural e com referenda a esse meio. A riqueza da 

i ultura e a condi^ao da polivariedade do desenvolvimento. Sera capaz о homem, 

na zona de desenvolvimento iminente da propria personalidade, de visualizar e se 

apoiar nos valores morais, nas formas artisticas superiores, nos sentidos espirituais 

que nao sejam alienantes e que conduzam a originalidade das vivencias? Conse- 

gui-lo-d com os frutos das suas vivencias originais enriquecer a cultura? Nesse 

exemplo fica clara a caracteriza^ao da personalidade с о т о  drama em Vigotski.

A polariza^ao de antinomias permite compreende-las de m odo mais pre- 

eiso. A ideia dos existencialistas acerca do surgimento de um a qualidade especial 

na vida tendo с о т о  fundo a consciencia da m orte recebe um a interpreta^ao um 

pouco diferente e mais profunda na teoria extremamente dialetica de Vigotski.

Um homem que vivencia, que busca a vida, que colhe para о potencial da 

zona de desenvolvimento iminente e, assim, amplia-a nao so recebe um a certa 

neolorma^ao, mas da vida a certas potencialidades da personalidade por meio da 

morte de outras. Ou seja, a vida e a m orte caminham de maos dadas. Dessa for

ma, justamente о desenvolvimento da personalidade leva о homem a um a posi-
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(.•a» cxlstcncial ilc tensfto, enquanlo .1111 do deNenvolviniento, a nega^ao das 

vivencias ё о funcionumenln blolt'iglm pi Imllivu, v a inorte psicol6gica, quando о 

"modo factual” da existfincla supota о "modo poNNlvel" ila existOncia.

Todos aqueles que escreveram sobre Vigotski 011 lalaram dele caracterizaram- 

110 с о т о  uma pessoa que amava a vida, с о т о  um homem extremamente alegre, 

que nao ligava para problemas do cotidiano. Parece me que esse amor pela vida es- 

tava condicionado a sua vontade de sempre se superar, e nao s6 a sua longa e tensa 

vivencia da tuberculose e das previsoes desanimadoras. A situa^ao existencial dra- 

mdtica de Vigotski, о desejo de viver no limite do possivel tem с о т о  causa a sua 

vivencia de todas as novidades na psicologia e na cultura por sua propria personali

dade. Como uma pessoa que buscava intensamente о novo, ele observou a constante 

morte de “antigas-forma^oes” e о nascimento de novas realidades semanticas que 

formavam a sua zona de desenvolvimento iminente e estavam relacionadas a zona de 

desenvolvimento muito promissor para muitos de seus contemporaneos.

Portanto, о ideal da vivencia ё о grau da ontogenese da personalidade: о que 

exatamente aqui deve ser considerado? Antes de tudo, a reflexao das vivencias, a 

sua consciencia, о conteudo moral e о carater do sentido semantico e de valores a 

serem seguidos.

Ё durante a atividade da vivencia que surgem novos sentidos em muitos dos 

didlogos interiorizados. A personalidade se desenvolve com as suas proprias viven

cias. E para todas as praticas relacionadas a ontogenese da personalidade, com as 

quais se relacionam a instru^ao, a educa^ao, о tratamento psicologico, a psicoterapia, 

etc., ё importante a cria<;ao de re la te s  dialogicas, de parceria, pois essas rela tes sao 

bautadas pela vivencia intencional do sujeito em desenvolvimento e nao por aquilo 

que pensou о pedagogo ou mesmo aquilo que esta no programa de estudos.

Coopera^ao ё a condi^ao de surgimento de neoforma<;6es. A crian<;a com um 

1 )utro (adulto com quem convive e participa) faz aquilo que nao pode fazer sozinha.

Ё possivel perceber um a semelhan^a, certam ente nao casual, entre a con- 

iidera^ao da zona de desenvolvimento im inente na atividade pedagogica e а 1ёс- 

lica de ajustamento na psicoterapia, em  consultas psicologicas. О ajustam ento ё

l tentativa de considerar nao so о estado psicologico atual do cliente, mas tam- 

) ё т  analisar о nivel do seu desenvolvimento pessoal, do amadurecim ento psico- 

6glco, о cardter das suas vivencias atuais e desejaveis. A considerado  da ldeia da 

u>na de desenvolvimento im inente direciona о pedagogo, о psicologo ou os pais
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mi sentldo da importAncia da compreensao, tam bem  im portante no desenvol- 

vlmeiilo da personalidade. “Compreensao, reconhecim ento, reconhecim ento de 

uina pessoa na crian^a (e nao de um  animal ex6tico, de um  ser biologico) -  essa

• ,i malor eontribui<;ao do adulto para о desenvolvim ento...” (Zintchenko, 1997).

I >. i i  alen^iio ;\s vivencias durante a coopera^ao dialogica e a m elhor forma de 

desenvolver a subjetividade da pesonalidade, de buscar a autorrealizaipao das po- 

ii'iu I.e. criativas, pois assim a pessoa se sente autentica, se aceita e pode de m odo 

le-.ponwivel e sem medo controlar seu com portam ento e contar consigo mesma. 

Kei orrendo metafora teatral de Vigotski sobre о fato de toda fun^ao psicolo- 

цк ii aparecer no cenario duas vezes, deve-se constatar que as r e la te s  dialogicas 

ik  parceria com outras pessoas, hoje, sao as r e la te s  construtivas do hom em

i niislgi) mesmo no futuro, suas vivencias de ontogenese da personalidade.

( ]ada idade forma seu repertorio de instrum entos, о espat^o semantico e 

u s  llmites das vivencias possiveis. Com  о tempo, as vivencias, m antendo о mes- 

ino lnv61ucro, perdem  seu sentido interno. Ou seja, as vivencias passam a ser ou-

II .is e para essas outras vivencias nascem novas formas. Vivencia e a unidade do 

senlido e da forma de sua realiza^ao, m odo de expressao. E se Vigotski apontava 

para о fato de о pensam ento nao ser simplesmente transm itido pela palavra, mas 

que о pensamento nasce na palavra, entao, em rela^ao ao nosso caso, torna-se 

necessiirio notar que a vivencia nasce no seu meio de expressao, porque vivencia 

г 11mu espdeie de mensagem  (prim eiram ente, para о outro e, depois, para si с о т о  

inn outro). Mas os sentidos e as formas nao sao casuais em rela9ao a um a pessoa

l oncreta. Para estim ular о desenvolvimento da personalidade, eles devem estar 

llgudos ii zona de desenvolvimento iminente. A zona de desenvolvimento imi- 

nente abre possibilidades para a construcao de m undos novos, para a vivencia 

de uma nova realidade. Aqui, fica clara a caracteristica dada por Vigotski a per

sonalidade с о т о  um  sistema semantico dinamico.

Mundo da personalidade с о то  mundo cultural

O homem tem dois mundos:
Um e aquele que nos criou,
О outro, ё о que nos criamos desde sempre, 
Na medida das nossas formas.

N. Xabolotski
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Desse modo, о esludo IiInIoiUo uilluntl da vivencia possibilita a formu- 

la<;ao de algumas teses:

• A vivencia somente ё possivel com ajuda de instrum entos culturais;

• Os instrum entos culturais sao 6rgSos funcionais da vivencia;

• Diferentes m undos sociais, culturas, constituem  diferentes sistemas de 

vivencias;

• О desenvolvimento da personalidade ё о enraizam ento (interioriza^ao) 

dos 6rgaos de vivencia, entendim ento e controle de com portam ento;

• Orgao funcional = Neoforma^ao da personalidade;

• Novos orgaos abrem um  m undo novo e nesse m undo novo о hom em  

conhece a si mesmo na qualidade de um  novo EU;

• Dialogo ё um  espa^o interpessoal, о meio para cultivo de orgaos funcio

nais de vivencia;

• О proprio dialogo 1 а т Ь ё т  ё um  orgao funcional, orgao funcional do 

pai, pedagogo, psicologo. Suas caracteristicas sao: aten<;ao, cuidado, empatia, 

confian^a e crenc^a no homem, no seu potencial de desenvolvimento, predispo- 

sif&o dos seus sujeitos para a explica^ao, capacidade interpretativa...

Nao se trata som ente de m ito d o  ou tecnica de instru^ao ou ajuda psico- 

logica, mas do fato de as r e la te s  dialogicas de personalidades que convivem se

rein um a condi^ao chave para о suporte do desenvolvimento da personalidade.

Assim, о dialogo perm ite criar: co-presen9a, a-con-tecimento, co-a^ao, 

;o labora^ao, com-paixao, con-vivencia, conforme aponta Dgendlin:

A presen^a de outra pessoa, pronta para dividir tudo о que possa surgir 

10 processo de psicoterapia, que suscita sentim entos de seguranca e estabilidade 

um dos mais potentes fatores positivos.

О  pedagogo, pai e psicologo, gramas ao dialogismo das r e la te s ,  dialo- 

ismo da consciencia, ё capaz de se libertar e de libertar a pessoa do ditado das 

orm as sociais e das visoes de m undo estabelecidas. No dialogo, as vivencias se 

RANSFORMAM, se tornam  outras.
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() Into de ser algo fixo, a rcpetlvAu da vivencia, aponta para о significado 

do valor que estii sendo amca^ado, que ё deficitdrio.

A vivOncia tem forma, tem conteudo.

Existe ritm o da vivencia, um a melodia da vivencia.

I hi ( а т Ь ё т  transforma^ao das vivencias -  transforma^oes do hom em  

(inctamorfoses, em Vigotski).

( lolabora^ao pedagogica e psicologica с о т о  aventura, с о т о  brincadeira.

Vivencia e um a brincadeira.

Vigotski gostava de declamar aos seus amigos essas estrofes de Innokenti 

Annenski:

Q uando о crepusculo vaga pela casa, 
Nunca lhes pareceu, as vezes,
Aqui mesmo ao lado, ha um outro meio, 
Onde vivemos de maneira bem 
diferente?
Ali a sombra se confluiu suavemente 
com uma outra,
La existe um minuto assim,
Que com os raios de olhos invisiveis, 
Saimos parece de um para dentro do 
outro.

Aqui, observamos a transforma^ao encenada da realidade, a possibilidade 

dessa transforma^ao. A  vivencia da realidade сото algo unico possivel cede lugar 

i) vivdncia сото uma transformagao maravilhosa.

A vivencia ё um  milagre, pois no seu processo algo se transform a em ou- 

Ira coisa. Um tipo de formas e sentidos da vida se transform a em outros. As ve

zes, de forma lenta (periodos latentes). Outras vezes, as transforma^oes tem  um  

car&ter explosivo (situa<;ao de desenvolvimento ontogenico da personalidade, 

periodos criticos).

Um dos versos preferidos de L.S. Vigotski:

Por mais que a vida nos ensine,
О coracao ere em milagres:
Ha umaforqa inesgotavel 
Ha beleza incorruptivel,
E о murchar terrestre
Das/lores nao tocara as nao terrestres,
E о orvalho nelas nao secara 
Do calor do meio dia.

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



i/in' sonicate ilela vlvem,
N i'in  lin lii  (/i/i' hi/ ill J lo r lu  m u rc h a rd ,
Ni'iii i in hi i/iic acjul esteve, passard!

HI, Tlulilwv

Vem h m em oria palavras cllcbres sobre a cultura. Cultura e aquilo que 

sobra quando tudo esta esquecido. fi possivel se esquecer dos fatos, das normas, 

de s i tu a te s  diversas, mas os coagulos espirituais permanecem . Permanece о 

sentido condensado que torna о hom em  Homem. Esse sentido esta contido nas 

vivencias dos maiores valores da existencia, que perm anecem  quando avaliamos 

a vida em contextos mais amplos, contexto da eternidade e infinito, no contexto 

da forma ideal, eternam ente buscada pela arte с о т о  vanguarda da cultura.

Para que a vivencia se de, ё necessario о outro, possuidor de orgaos de 

vivencia e orgaos de trabalho com vivencia. Precisa-se de ALGUEM (PARA 

QUEM) que vivencie (natureza socio-psicologica e ontologia das vivencias).

Vivencia da luz ao sentido.

Cria^ao de sentidos ё um a pratica espiritual.

Vivencia ё um  meio de espiritualidade da vida.

Em um a personalidade cultural produtiva, as emo^oes se elevam ao nivel 

das vivencias.

О desafio era no sentido de saber с о т о  direcionar a minha 
propria vida para dar a ela a forma mais bela (aos olhos dos outros, 
de m im mesmo, bem с о т о  das gera^des futuras, para os quais 
sera possivel servir de exemplo). £  isso que eu tentei reconstruir: a 
formagao e о desenvolvimento de certa pratica de si mesmo, com 
о objetivo de constituir a si mesmo na qualidade de cria<;ao da 
minha propria vida (FOUCAULT, 1996, p. 431).

Toda cultura ё um  unico e gigante orgao funcional da vivencia.

A vida с о т о  exigencia do sentido e da beleza a existencia: “Quero viver 

no limite do possivel” (J. Derrida, durante a ultim a entrevista, alguns dias antes 

do falecimento). Vem a m em oria conceitos de autorrealiza^ao (C. Rogers), au- 

toatualiza^ao, vivencias de pico (A. Maslow), individualizacao e о Eu (C. Jung), 

/ivfincia do fluxo (M. Csikszentmihali), coragem de ser (P. Tillich), reverencia a 

/ida (A. Schweitzer); tudo isso em conjunto, ou em  separado, esses autores con- 

lideram caracteristico da saude psicol6gica.
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AJirmamos que о alcancc dessas idcias de exist&ncia psicoldgica somente 

f possivel por meio de vivdncias de uma personalidade culturalmente munida e 

culturalmente produtiva.

I'odas as pessoas tem a chance de ter esse tipo de qualidade de vida. A  cul- 

lura nos oferece tudo que e necessario para esses ideais de vivencia. Esse tipo de 

qualidade de vida e um objetivo da personalidade. Tanto a cultura, quanto os pais, 

IH'dagogos, psicologos sao somente a fo r  да atrativa. Ё da competencia da personali- 

dude, de sua escolha livre e de sua responsabilidade atender ou nao a esse convite, 

и essa atragao.
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