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QUESTÕES PRELIMINARES PARA A CONSTRUÇÃO DO DESENHO DA PESQUISA 

Este trabalho representa a síntese de um projeto de tese acerca de uma pesquisa 

relativa à capoeira compreendida enquanto prática coletiva no processo de constituição dos 

sujeitos. O propósito é compreender a importância de um grupo de capoeira na produção de 

sentido de pertencimento social. Com isso, o objetivo do presente estudo tem como foco um 

grupo de capoeira percebido como um contexto histórico-cultural produtor da formação 

identitária, individual e social de seus praticantes. Para tanto, torna-se fundamental 

compreender as relações complexas que permeiam o interior de um grupo de capoeira quanto 

às suas possibilidades de experiências culturais e sociais e aos seus aspectos, práticas e modos 

de organização, bem como aos seus processos educativos considerando o papel do Mestre 

(ARROYO, 2002; GOHN, 2006). 

Entre muitos praticantes de capoeira persiste a valorização do conhecimento adquirido 

no tempo, quer dizer, os Mestres mais antigos, mesmo não apresentando a mesma 

virtuosidade corporal, são valorizados e reconhecidos por seus pares como guardiões de um 

legado, portadores dos fundamentos59 da capoeira (ABIB, 2006). Deste modo, um grupo de 

capoeira pode ser compreendido como um tempo e espaço de formação por meio da “tradição, 

ancestralidade, ritual, memória coletiva, solidariedade e num profundo respeito à sabedoria 

do mais velho” (ABIB, 2006, p. 87), que, juntamente com outros preceitos africanos, tais como, 

oralidade e confiança, compõem o que Muniz Sodré denomina de Pedagogia do Segredo ou 

ainda o que Ferreira, Mahfoud e Silva (2011) denominam de Zonas de Mistério, referindo-se 

ao resguardo das tradições, rituais e fundamentos (místicos e mágicos) do congado e dos 

congadeiros. 

                                                           
57 Docente UFVJM e doutorando Estudos do Lazer UFMG. 
58 Docente UFMG e orientador do primeiro autor e do estudo. 
59 Saberes rituais, gestuais, musicais, filosóficos e espirituais adquiridos com a experiência vivida. 
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Aprender com o convívio e a experiência contribui para a socialização, aquisição de 

valores e conhecimentos culturais, possibilitando aos praticantes que ampliem seu espectro 

de visão de mundo e se (re)insiram na sociedade a partir da perspectiva cultural de um grupo, 

que contribui para a configuração subjetiva do sujeito a partir das suas interações no mundo 

da capoeiragem (NOGUEIRA, 2007). 

Para entender tais processos de formação é fundamental a contextualização da 

capoeira ao longo do tempo, bem como dos papéis sociais ativamente desempenhados pelos 

capoeiristas durante a história.  

De acordo com Delgado (2006), a história é constituída de relações dinâmicas, 

geralmente, consequência das ações de sujeitos históricos. Desde sua origem até o fim da 

escravidão, a capoeira foi uma prática de luta dos negros pela liberdade. A partir da abolição 

oficial do sistema escravocrata, devido a diversas relações dinâmicas e complexas de 

entrelaçamentos políticos, econômicos e sociais, foram surgindo outras apropriações e novos 

usos para a capoeira, com a consequente alteração de seus sentidos e significados (ENNES, 

2001; KANITZ; CAMPOS; UDE, 2011) para seus praticantes, os quais podem ser observados 

nos dias atuais em distintas perspectivas, devido a variações de estilos, diversidade de grupos 

e a internacionalização da sua prática. 

Todavia, é possível identificar uma característica comum, presente em todo o percurso 

histórico da capoeira: sua origem, desenvolvimento, sobrevivência, adaptação, consolidação e 

expansão se deram por conta da organização de seus praticantes em grupos60. Cabe ressaltar 

aqui que esses grupos são uma reunião de pessoas que se unem através do que Cordeiro (2007) 

descreve como referencial cultural: conjunto de valores, crenças, costumes, rituais, tradições 

e formas de aprendizagem, que passa a constituir uma identidade cultural, individual e 

coletiva e, consequentemente, a identidade pessoal. 

Um grupo apresenta duas premissas constitutivas: pessoalidade e coletividade. Uma 

delas confere sua característica coletiva e social que  atribui significado aos símbolos (verbais, 

gestuais e rituais) para seus participantes; portanto, expressa algo objetivo, comum aos 

componentes do grupo. A outra premissa confere sua característica pessoal, portanto, mais 

individual, subjetiva e que permite a cada membro do grupo conferir sentido (próprio) aos 

símbolos e significados sociais do grupo (MAHEIRIE, 2002). Esta relação dialética, conflitiva 

                                                           
60 Ao longo dos tempos tiveram diferentes nomenclaturas: quilombos, maltas, bandos, terreiros, barracões, 
casas e grupos. 
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e complexa entre as duas premissas (pessoal e coletiva) também é o alicerce da constituição 

da identidade humana, já que esta se caracteriza pelo sentimento de pertencimento, alusivo 

ao coletivo (grupal) e pela capacidade de diferenciação, alusiva ao indivíduo que possibilita-o 

tornar-se único naquele espaço social (REY, 2003; VIGOTSKI, 1993; 1996). 

Assim, há uma relação direta entre grupo e identidade, ou seja, tornar-se membro de 

um determinado grupo social gera a constituição da identidade individual e social, de cada 

sujeito. A trajetória histórica da capoeira ao longo de séculos reflete uma organização 

complexa de processos de pertencimento e diferenciação, de constituição de identidades 

sociais e individuais pelo envolvimento em organizações coletivas. 

Os capoeiristas comumente se organizam em grupos e quase sempre, segundo Abib 

(2006), são liderados por um sujeito reconhecido pela comunidade como Mestre: o 

responsável por disponibilizar os saberes e as tradições de um grupo social devido a sua 

sabedoria e função social de guardião das tradições. Atualmente, muitos Mestres atuam como 

educadores, indo além do ensino das práticas corporais e musicais da capoeira, favorecendo 

por meio do aparato organizativo, social e identitário de um grupo que sujeitos com diferentes 

trajetórias de vida se constituam, individual, social e culturalmente, sob sua tutoria. Assim, é 

pertinente e relevante compreender como esse processo educativo “[...] de 

construção/afirmação de identidade étnico-cultural e os reflexos do mesmo na sua práxis 

pedagógica” (SANTOS, 2004, p. 59) ocorre dentro dos processos de ensino de um grupo de 

capoeira. 

Em virtude do exposto, algumas questões podem ser formuladas para nortear este 

projeto: que processos educativos constituem a capoeira? Um grupo de capoeira pode ser um 

espaço de formação através de aprendizagens de valores culturais e sociais? Que 

aprendizagens sociais e culturais podem proporcionar, efetivamente, os grupos de capoeira? 

Que processos identitários são produzidos na prática da capoeira? Que zonas de sentido são 

produzidas nas experiências dessa prática cultural? Quais os impactos provocados na 

subjetividade dos sujeitos?  

Enfim, o propósito que reúne estas questões é indagar e examinar a capoeira, 

especificamente um grupo de capoeira, como meio de formação individual, social e cultural, 

tomando por base teórica e conceitual para discussão a abordagem histórico-cultural de 

Vigotski, segundo a qual a formação dos indivíduos (seu desenvolvimento humano) ocorre 

por meio das condições sociais e históricas dos mesmos através de processos de interação e 
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mediação (ex: VYGOTSKY, 1996). Para Vigotski, mais importante que aprender são as 

motivações que conduzem à aprendizagem a qual se vincula a processos constitutivos da 

subjetividade social e pessoal de sujeitos que se singularizam nas relações sociais. Com isto, 

um capoeirista se configura nas relações dialéticas, dialógicas e conflitivas de um grupo de 

capoeira, enquanto um sistema complexo (REY, 2003; 2005). 

Diante disso, esta proposta de pesquisa se propõe a interagir com a prática cultural de 

um grupo de capoeira específico, com o intuito de descrever, analisar e interpretar processos 

de constituição da identidade dos seus praticantes, considerando relações estabelecidas com 

os significados e sentidos produzidos nas suas distintas atividades, as quais são permeadas 

por ancestralidade, rituais, mitos, oralidade e fundamentos que configuram uma tradição 

cultural de matriz afrodescendente.  

 

CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL: POR UMA EPISTEMOLOGIA 

QUALITATIVA PARA A COMPREENSÃO DA SUBJETIVIDADE 

O referencial teórico adotado para compreender o ser humano e seus processos, sociais 

e individuais, de formação cultural e identitária dialogará com a abordagem histórico-cultural 

de Vigotski. Para ele, a relação entre sujeito e objeto se constitui de forma dialética, mediada 

por signos que geram significados (sociais) e sentidos (pessoais). Aliás, só se aprende 

(internaliza) uma palavra ou gesto, após aprender seus significados e estes passarem a fazer 

sentido para os sujeitos.  

Baseado nessa premissa, Vigotski e Luria (1996) ressaltam que o ser humano se 

humaniza na relação com o trabalho61, ou seja, na sua práxis cotidiana. Esta lógica dialética 

nos permite fazer análise de contradições, comparar os opostos, compreender fenômenos em 

movimento e, portanto, as relações uns com os outros. Para os autores, é nas relações sociais, 

na interação entre pessoas que o aprendizado acontece, emergindo zonas de desenvolvimento 

iminente: situações (oportunidades) desconhecidas que permitem variabilidade e novidade 

com consequente motivação e progressão.  

Para Vigotski a principal pergunta não é como alguém aprende, mas o que leva (motiva) 

alguém a aprender. Esse pressuposto remete para o reconhecimento da subjetividade que 

                                                           
61 Enquanto capacidade de produção humana, incluindo as artes, o lazer e as manifestações culturais, pois 
remetem à criatividade, esforço e envolvimento (físico, emocional e intelectual). 
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possibilita ao sujeito singularizar-se nas relações sociais, dialéticas e conflitivas: do nível 

interpessoal para o nível intrapessoal (o ‘eu’ se constitui na relação com o ‘nós’). 

Nesse aspecto, Rey (2003) aponta críticas à premissa do ‘eu constituído no nós’, 

alegando que, desta forma, o indivíduo sempre dependerá de um agente externo (o outro) e 

ele mesmo nunca será protagonista do seu desenvolvimento. Partindo desta crítica e 

retomando a premissa vigotskiana, é importante analisar duas palavras: relação e nós. 

Vigotski se refere ao ‘eu’ constituído na relação com o ‘nós’ e não com o ‘outro’, quer dizer, o 

desenvolvimento individual não é dependente do outro, mas do indivíduo junto ao outro, em 

uma relação mútua estabelecida por meio de troca, conflitos, tensões e aprendizados. 

Os processos psicológicos superiores (memória, atenção, percepção, pensamento e 

linguagem) também tem seu desenvolvimento nesta direção, ou seja, de origem cultural. Sem 

maiores aprofundamentos para este momento, a ideia é compreender que todas as tentativas 

do ser humano em interagir com a natureza e com isso regular seu próprio comportamento, 

unidas, representam o início do desenvolvimento cultural: o mais elevado status do ser 

humano.  

O crucial para todo o processo de desenvolvimento é o fato de que seu aperfeiçoamento 

é determinado pela vida social do grupo ao qual o indivíduo pertence. Desta forma, as 

estruturas mentais superiores são dependentes da cultura, pois aquelas não são constituídas 

apenas por sua morfologia, mas principalmente por seus conteúdos, socialmente adquiridos 

(VIGOTSKI; LURIA, 1996). 

Portanto, para Vigotski (1996), os sujeitos socioculturais e seus processos psicológicos 

superiores são constituídos por quatro domínios: a sociogênese ou origem das relações sociais 

(história sociocultural); a filogênese (origem da espécie humana); a ontogênese (origem 

individual do ser humano); e a microgênese ou origem dos processos psicológicos particulares 

(ex: processo ensino e aprendizagem). 

Diferentemente das outras abordagens que procuram compreender e explicar os 

processos de desenvolvimento e aprendizagem, a abordagem histórico-cultural não pressupõe 

um determinismo biológico e/ou genético no qual tais processos são constituídos por fases ou 

etapas com características similares a todos os indivíduos, que evoluem por maturação 

biológica. Pelo contrário, o desenvolvimento e a aprendizagem dependem da história de cada 

indivíduo, daí a importância da sociogênese e da microgênese. Além disso, para a perspectiva 

vigotskiana, a ontogênese não repete a filogênese. 
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Em suma, Vigotski se opõe à dicotomia entre o mundo subjetivo e objetivo, comum à 

sua época, bem como articula pensamento, emoção, linguagem, cultura, dentre outras 

dimensões, de um modo integrado, dialético e sistêmico. 

Para Vigotski, a cultura se apresenta como um fenômeno histórico e com forte relação 

com a mente humana: uso de instrumentos e signos com as formas específicas de vida social 

que esses instrumentos e signos medeiam. Diante disso, para Vigotski não existe cultura 

(única e universal) e sim culturas! Tal fato é fundamental, pois dele emerge a ideia de não 

existir deficiências e sim diferenças, pois não há ninguém/algo/costumes/atos/culturas 

melhor ou pior, maior ou menor, mais ou menos, mas simplesmente diferentes. Assim, o 

entrelaçamento entre mediação cultural e cognição humana é um impedimento para a 

separação epistemológica entre cultura, história e ontogenia (COLE; GAJDAMASCHKO, 

2007). 

De acordo com Sirgado (2000a), Vigotski aponta três momentos do desenvolvimento 

cultural: em si; para os outros; para si. O primeiro momento, ‘em si’, é quando o sujeito ao se 

inserir em um determinado grupo social passa a observar os componentes daquele grupo, em 

relação ao seu gestual, linguagem, rituais, códigos, enfim, signos. A partir daí ele se apropria 

daqueles signos, os tomando como seu, para ter a aceitação dos outros que compõem o grupo; 

e este é o segundo momento, ‘para os outros’. Por fim, o terceiro momento, ‘para si’, é o 

momento em que o sujeito passa a (re)significar aqueles signos que foram adquiridos, dando 

sentido pessoal a eles. A partir de então o sujeito torna-se membro daquele grupo social 

específico, se constituindo um sujeito individual e único, porém formado, constituído pela 

ação de um coletivo (mais uma vez, o ‘eu’ constituído na relação com o ‘nós’). 

O desenvolvimento cultural (sóciohistórico) proposto por Vigotski segue uma 

abordagem dialética, ou seja, uma lógica e uma metodologia processual, ruptiva, construtiva 

(e reconstrutiva), conflitiva e interacionista. Para Leontiev (1978), esta construção dialética 

do indivíduo é fruto de conversões culturais e só ocorre por mediação da sociedade. A 

mediação semiótica são as significações que produzimos para os signos (linguagens) e 

legitimadas pelo outro (SIRGADO, 2000a). Todavia, o sujeito se posiciona de um modo ativo, 

interativo e recriativo, com capacidade geradora singular na relação com o social (REY, 2003; 

2005). 

A mediação semiótica é um conceito central na teoria de Vigotski. Para aquele autor, a 

semiótica apresenta relação com a semântica, indicando significações produzidas por nós 
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mesmos. Por meio da mediação semiótica é possível explicar os processos de internalização e 

objetivação, as relações entre pensamento e linguagem e as interações entre sujeito e objeto 

(SIRGADO, 2000b). De todo modo, é importante destacar que a linguagem não se estabelece 

fora de um campo material e histórico numa relação dialética e processual no âmbito de 

interação dos sujeitos.  

O ser humano cria instrumentos e sistemas de signos para conhecer e transformar o 

mundo, para comunicar experiências e também para desenvolver novas funções psicológicas. 

Esta mediação via sistemas de signos que chamamos de mediação semiótica. Para Vigotski, 

existem dois mediadores externos: os instrumentos (que regulam as ações sobre os objetos) e 

os signos (que regulam as ações sobre o psiquismo das pessoas). Os signos são mais estáveis 

e, portanto, aptos à regulação do próprio sujeito; por isso são considerados mediadores na 

formação da consciência. É pela mediação dos signos que uma pessoa se torna parte da sua 

comunidade, internalizando as culturas que a permeiam e tornando-se um indivíduo social, 

humanizado. 

Para Vigotski, o principal signo mediador do desenvolvimento (social, cultural e 

individual) humano é a linguagem. A palavra apresenta sentido e significado. O sentido é a 

soma de eventos psicológicos que ela remonta em nossa consciência. O significado é sua 

construção social, de origem histórico-cultural, relativamente estável (SIRGADO, 2000b). Em 

suma, a linguagem representa um sistema articulado de signos, construído socialmente na 

história e veicula significados instituídos, relativamente estáveis. Cabe aqui destacar que 

linguagem não se remete apenas à fala, mas também a outros tipos de linguagens, como por 

exemplo, a gestual, a escrita, a musical e a corporal. 

A mediação semiótica é um bom instrumento conceitual para pensar o psiquismo 

humano como processo permanente de produção que envolve um indivíduo em constante 

interação em seu meio sociocultural. Para Vigotski (1996), esta permanente reconstrução da 

atividade psicológica baseada na operação com signos é o processo de internalização. Por outro 

lado, a conversão das relações sociais em funções mentais é o processo de apropriação 

(SMOLKA, 2000). 

Em outras palavras, a internalização é como um indivíduo adquire, desenvolve e 

participa das experiências culturais. Uma perspectiva contrária ao naturalismo e ao inatismo. 

Já a apropriação, é tornar próprio, tornar pertinente aos valores socialmente estabelecidos. 

Tomemos como exemplo um iniciante em um grupo de capoeira: em um primeiro momento 
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ele internaliza suas experiências culturais, quer dizer, aquilo que ele pratica, escuta, vê e 

observa dentro do grupo (‘de fora para dentro’). Posteriormente, ele passa a significar para si 

aqueles valores (‘de dentro para fora’), se apropriando daqueles saberes do grupo e agindo 

como um membro que se tornou. 

Cabe ressaltar que este processo não é passivo e tampouco linear, pois o sujeito produz 

e reproduz, dialeticamente, sentidos próprios para suas experiências, as quais são pertinentes 

com a subjetividade do sujeito. Por outro lado, o momento de interação com as experiências 

de caráter externo não se dá forma dicotômica, pois as aprendizagens são produzidas 

dialogicamente entre os processos de subjetivação que se articulam à subjetividade social e 

pessoal do sujeito.  

Indo mais além, a apropriação não é uma questão de posse ou domínio (de algo, 

informação ou conhecimento), individualmente alcançado, mas essencialmente uma questão 

de pertencer e participar de práticas sociais. De acordo com Smolka (2000), entre o ‘eu’ e o 

‘outro’, ou melhor, o ‘eu’ que se constitui a partir do ‘outro’, parece existir uma tensão que 

torna a apropriação uma categoria relacional; e a relação social é semiótica. Como disse 

Vigotski: não é o que o indivíduo é que explica seus modos de se relacionar com os outros, mas 

são as relações sociais em que ele está envolvido que podem explicar seus modos de ser, agir, 

pensar e se relacionar. 

Por fim, podemos compreender que o desenvolvimento humano é semiótico, cultural 

e social. E isto equivale a dizer que ele traduz o longo processo (histórico, dialético e material) 

de transformação que o ser humano opera na natureza e nele mesmo como parte dessa 

natureza. Daí a concepção de uma teoria do desenvolvimento humano histórico-cultural. 

Diferentemente dos autores de sua época, Vigotski situa o sujeito como produtor cultural, 

rompendo com visões dicotômicas da relação subjetivo/objetivo e situando o sujeito como 

agente ativo frente aos significados culturais. 

Discutir a natureza do social e a maneira como ele se torna constitutivo de um ser 

cultural é, sem dúvida alguma, fundamental na obra de Vigotski. Anterior à cultura, o social 

adquire dentro dela novas formas de existência. Neste sentido, o social é, ao mesmo tempo, 

condição e resultado do aparecimento da cultura: é condição porque sem essa sociabilidade 

natural a sociabilidade humana seria historicamente impossível e a emergência da cultura 

seria impensável; é resultado porque as formas humanas de sociabilidade são produções do 

ser humano, portanto obras culturais (SIRGADO, 2000a). 
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Na lógica do princípio evolutivo, isso faz da sociabilidade animal o substrato da 

sociabilidade humana, como a natureza é o substrato e a condição de emergência da cultura 

(MOLLO; PADILHA, 2011). No entanto, a sociabilidade humana não é simplesmente dada 

pela natureza, mas assumida pelo ser humano que procura formas variadas de concretizá-la. 

Por serem obras humanas, estas condições de existência social ou formas de sociabilidade 

humana integram o elenco do que denominamos produções culturais. 

De acordo com Sirgado (2000a), Vigotski define a cultura como um produto da vida 

social e da atividade social do ser humano. No primeiro caso, a cultura é entendida como 

prática social resultante da dinâmica das relações sociais que caracterizam uma determinada 

sociedade e, no segundo caso, a cultura é entendida como produto do trabalho social nos 

termos em que falam Marx e Engels. Quer dizer, para Vigotski a cultura é a totalidade das 

produções humanas (técnicas, artísticas, científicas, tradições, instituições e práticas sociais), 

ou seja, tudo que, em contraposição ao que é dado pela natureza, é obra do ser humano. 

Para Vigotski, a emergência da atividade simbólica constitui, tanto na história da 

espécie quanto na história pessoal de cada indivíduo, o ponto de passagem do plano natural 

para o plano cultural. A natureza é concebida como um sistema vivo que age e retroage nas 

relações com o ser humano, não representando uma interação linear de submissão. 

Para Marx, a história humana é a história de uma dupla e simultânea transformação 

da natureza e do ser humano; uma não ocorre sem a outra. E isto só é possível porque na 

atividade humana opera uma dupla mediação: a técnica e a semiótica. Se a mediação técnica 

permite ao ser humano transformar a natureza (da qual ele é parte integrante), é a mediação 

semiótica que lhe permite conferir a essa nova forma uma significação. 

Diferentemente do simples sinal, o signo tem a propriedade de ser reversível, ou seja, 

de significar tanto para quem o recebe quanto para quem o emite, inclusive com certa 

estabilidade. 

É a significação que confere ao social sua condição humana, isto quer dizer que a 

convivência humana é regida por leis históricas e não apenas por mecanismos naturais ou 

biológicos. É aqui que entra o sentido estrito de história a que se refere Vigotski: história da 

produção pelos humanos das suas condições sociais de existência. 

O social ao qual Vigotski se refere é o social humano, cuja emergência tem de ser 

explicada por outros princípios e não os meramente naturais ou biológicos. É o caráter 
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histórico dessa produção que define o social humano. A simbolização de uma experiência com 

a natureza constitui a identidade cultural dos sujeitos. 

Para Vigotski, nos tornamos nós mesmos através dos outros e este princípio é a 

essência do processo de desenvolvimento cultural. Não se trata de fazer do outro um simples 

mediador instrumental já que a mediação do outro tem um sentido muito mais profundo, 

fazendo dele a condição desse desenvolvimento. Portanto, o desenvolvimento cultural é o 

processo pelo qual o mundo adquire significação para o indivíduo, sendo que a significação é 

a mediadora universal nesse processo e que o portador dessa significação é o outro. 

Se o objeto a ser internalizado é a significação das coisas e não as coisas em si, portanto 

o que é internalizado das relações sociais não são estritamente as relações materiais, mas a 

significação que elas têm para as pessoas; significação que emerge na própria relação. Equivale 

a dizer que o que é internalizado é a significação que o outro da relação tem para o eu. Dito de 

outra forma é pelo outro que o eu se constitui em um ser social com sua subjetividade. Se o 

que internalizamos das relações sociais é a significação que o outro da relação tem para o eu, 

esta significação vem através desse mesmo outro, que passa a ser assim, ao mesmo tempo, 

objeto e agente do processo de internalização. Para Rey (2005), este processo de internalização 

se configura no sujeito de forma peculiar, pois para cada uma das relações sociais há uma 

permanente tensão na integração entre sentido e significado. 

O que nós pensamos, falamos, dizemos e rememoramos depende das condições 

concretas em que isso ocorre. Em cada instante algo novo está prestes a emergir. Isso quer 

dizer que se pensar, falar, sentir e rememorar são processos regulados pelas mesmas leis 

históricas, o que cada pessoa pensa, fala, sente e rememora é função da sua história social. 

Cabe aqui trazer a ideia de sentido subjetivo argumentada por Fernando Rey: “... unidade 

inseparável dos processos simbólicos e as emoções em um mesmo sistema, na qual a presença 

de um desses elementos evoca o outro, sem que seja absorvido pelo outro” (REY, 2003, p. 127). 

O sentido subjetivo confere autonomia emocional aos processos de subjetivação da 

experiência humana. Deste modo, não são as ideias, palavras, sentimentos e lembranças do 

outro que seriam internalizados, mas a significação que eles têm para o eu, pois a conversão 

do social em pessoal é um processo semiótico. 

Com o exposto, podemos entender por pessoa um indivíduo social, real e concreto, cuja 

singularidade se constitui enquanto membro de um grupo social e cultural específico. Um 

indivíduo que tem significação para os outros e que através desses adquire significação para si 
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próprio.  O pertencimento grupal gera diferenciação pessoal e a diferenciação produz 

pertencimento a uma rede de significações que representam o grupo. 

A obra de Vigotski é considerada uma obra datada, ou seja, é um conjunto de estudos, 

pesquisas e reflexões realizados em uma determinada temporalidade e que não puderam ter 

continuidade. No entanto, tais temas continuam a repercutir na literatura contemporânea e 

sua apropriação e utilização para além de seus limites tem de ser feita com cautela. Alguns 

autores são responsáveis por este processo de continuidade, adaptação e inovação dos 

conceitos, princípios e fundamentos da obra de Vigotski para temas, questões e reflexões 

contemporâneas e que nem sempre apresentam relação direta com os originais do autor russo. 

Dentre eles, Fernando Rey, que se embasa na Teoria do Pensamento Complexo (MORIN, 

2002; 2005) para elaborar a sua Teoria da Epistemologia Qualitativa e da Subjetividade (REY, 

1997; 2003; 2004; 2005), que procura compreender as complexas relações entre sujeito, 

subjetividade, sentidos e significados. 

A Epistemologia Qualitativa apresenta-se como uma antítese às premissas da ciência 

clássica positivista e empirista, conforme apontados por Morin (2000): ordem, separação, 

redução e absolutismo da lógica dedutiva-identitária. Para Rey (2005), o positivismo e o 

empirismo são ateóricos por enfatizar os instrumentos e técnicas metodológicas, legitimando-

os em detrimento à reflexão, ou seja, medição e quantificação apresentam um fim em si 

mesmas e o pesquisador não valoriza a elaboração teórica a partir das informações construídas 

pelo instrumental metodológico. Para este autor (p.2), não há problema na quantificação, mas 

“... dentro de que sistema teórico os aspectos quantificados vão adquirir significado”. 

A Epistemologia Qualitativa busca ir além da descrição superficial, parcial e linear de 

problemas, inclusive tentando superar a relação simplista com a metodologia qualitativa, 

procurando compreender a subjetividade no processo de construção do conhecimento (REY, 

1997). E a base para esta proposição teórica se fundamenta na perspectiva dos sistemas 

complexos, que conforme Morin (2000, p.38) “... [complexo] significa o que foi tecido junto; 

de fato há complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis constitutivos do 

todo...”. Desta forma, categorias como incerteza e desordem são constitutivas da natureza 

humana (MORIN, 2005). 

Segundo Rey (2001; 2003; 2005), são três os princípios gerais que orientam a produção 

do conhecimento em uma pesquisa qualitativa embasada na Epistemologia Qualitativa. O 

princípio do caráter construtivo-interpretativo do processo de construção do conhecimento 



V Congresso Internacional de Pedagogia Social: O lugar da Educação Popular, Social e Comunitária nas Políticas Públicas no Brasil  
Vitória – 1 a 3 de setembro de 2015 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

183 
 

 

entende este não como uma apropriação linear da realidade, mas fruto de uma construção 

parcial e limitada, fundamentada em nossas práticas. Para Rey (2005, p.7), este processo de 

construção deve ser contínuo e não linear, permitindo “... novas construções e novas 

articulações entre elas...”, gerando assim, ‘zonas de sentido’: espaços de inteligibilidade que 

conferem valor ao conhecimento por proporcionar novas ações sobre a realidade estudada (e 

não por correspondência linear com o ‘real’). Por este princípio torna-se interessante o papel 

ativo e pensante do pesquisador no processo de construção do conhecimento de modo 

essencialmente teórico, rompendo com a dicotomia entre o empírico e o teórico: valorizando 

a experiência humana do pesquisador, inclusive na construção teórica da pesquisa, colocando-

o como protagonista – ao invés do incentivo cartesiano à sua invisibilidade. 

Outro princípio é o da legitimação do singular como instância de produção do 

conhecimento científico, que considera a pesquisa uma produção não limitada a teorias 

previamente formuladas/existentes, mas vinculada a uma atividade pensante e construtiva 

do pesquisador; e este se encontra em meio a tensões, rupturas e contradições em relação ao 

modelo teórico em desenvolvimento. E são estes momentos (que para a ciência clássica são 

ruídos que devem ser eliminados) que proporcionam a emergência de ‘zonas de sentido’, 

contribuindo para a construção reflexiva do referencial teórico e metodológico de uma 

pesquisa qualitativa. Para Rey (2005), esta nova compreensão de um modelo (teórico) em 

construção, valoriza o caso singular como fonte de informação, pois “a reivindicação 

epistemológica da significação do singular na construção do conhecimento [...] permite 

compreender a pesquisa qualitativa como um processo [...] dinâmico” (p. 12). Desse modo, um 

caso singular adquire valor de generalização devido à significação adquirida no processo de 

construção teórica desenvolvida pelo pesquisador. 

O terceiro princípio é a compreensão da pesquisa como um processo de comunicação 

(dialógico). A pesquisa qualitativa é vista como um espaço de comunicação, pois visa à 

produção de conhecimento por meio dos sentidos subjetivos dos sujeitos (experiências 

individuais carregadas de emoção e adquiridas em um contexto social). Pelo entendimento da 

constituição subjetiva de um sujeito se pode compreender inclusive um grupo ou contexto 

social. O diálogo influencia a escolha dos instrumentos de investigação e modifica a relação 

pesquisador-sujeito (momento de produção teórica) e a forma de construir conhecimento 

(ativa, participativa e reflexiva), já que a comunicação é fonte privilegiada para o estudo da 

subjetividade. Para Rey (2003), o diálogo entre o pesquisador e os participantes da pesquisa 
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(registrado como dados coletados), proporciona uma relação ativa do pesquisador com os 

investigados, rompendo com a neutralidade do pesquisador e ainda assim configurando 

produção legítima de conhecimento. 

A epistemologia qualitativa promove e incentiva a criatividade, a descoberta e a 

inovação durante o processo de investigação científica (REY, 2003), fato que pode ser 

justificado pelos seus princípios constitutivos: o caráter construtivo-interpretativo do 

processo de construção do conhecimento; o singular como instância de produção do 

conhecimento científico; a pesquisa como um processo dialógico. E a fundamentação dessas 

premissas se encontra na definição ontológica da subjetividade, que pressupõe o 

conhecimento sobre o ser humano sem perder o foco nas complexas relações entre o que o 

cerca, suas formas de expressão e sua individualidade. A compreensão da subjetividade sob o 

olhar histórico-cultural permite seu entendimento para além do intrapsíquico (SILVA; 

CAPPELLE, 2013). 

Para Rey (2003), subjetividade representa um sistema, complexo e plurideterminado, 

que sofre influência das pessoas através de suas relações contínuas, porém tensas e não 

lineares, que caracterizam o desenvolvimento social. Dito de outro modo, para Rey (2004), 

subjetividade: 

 

[...] integra os complexos processos e formas de organização psíquicos 
envolvidos na produção de sentidos subjetivos. A subjetividade se produz 
sobre sistemas simbólicos e emoções que expressam de forma diferenciada o 
encontro de histórias singulares de instâncias sociais e sujeitos individuais, 
com contextos sociais e culturais multidimensionais” (REY, 2004, p. 137). 

 

Segundo Rey (2002), a subjetividade individual se manifesta pelas histórias 

experienciadas por cada sujeito, individualmente, mas não é internalizada (de ‘fora para 

dentro’). Para este autor, a ideia de internalização se remete a uma sequência natural, linear e 

passiva no desenvolvimento humano, além de imputar ao ‘outro’ das nossas relações a 

responsabilidade pela construção de nossa subjetividade. Para Fernando Rey, o sujeito tem 

papel decisivo (ativo, consciente, reflexivo, subversivo e gerativo) na sua própria constituição. 

Para Silva e Cappelle (2013), a cultura constitui o sujeito em sua individualidade e também é 

constituída por ele “... representa um sistema subjetivo gerador de subjetividade” (p. 3). Com 

um olhar sistêmico Fernando Rey busca romper com a dicotomia entre indivíduo e sociedade, 

propondo o conceito de subjetividade social, no qual os processos sociais não são entendidos 
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como algo externo às pessoas, mas que a constitui e é constituído por elas. A subjetividade 

social se mostra nas representações e nos valores sociais dos distintos contextos sociais em 

que vivemos. 

Analisando com um olhar complexo e a partir de uma compreensão histórico-cultural 

do ser humano, as dimensões individual e social são componentes de um único sistema, a 

subjetividade; na verdade, um constitui o outro (REY, 2003; 2005). A subjetividade social 

contribui para a constituição individual de cada sujeito, pois a cultura representa um sistema 

gerador de subjetividades. Cabe lembrar que para Vigotski os conceitos de mente e cultura são 

indissociáveis e, portanto, a subjetividade deve ser compreendida como um fenômeno 

histórico-cultural. 

Desta forma, subjetividade individual e social contribuem para o desenvolvimento das 

representações sociais de cada pessoa através de uma relação dinâmica onde o sujeito é 

constituído pela subjetividade social que por sua vez é composta pelas relações entre as 

individualidades ali presente. Dito de outro modo, “o sujeito representa a singularização de 

uma história irrepetível, capaz de ‘captar’ elementos de subjetividade social que somente serão 

inteligíveis ao conhecimento por meio da construção de indicadores singulares presentes nas 

expressões individuais” (REY, 2003, p. 136). 

Porém, “... para que uma relação [social] atue como fonte de desenvolvimento, há de 

implicar emocionalmente aos sujeitos que participam” (REY, 2003, p. 214-215). A 

subjetividade individual é permeada pela subjetividade social através de um processo de 

ativação somático produzido pelas experiências vividas (externas, corporais, psíquicas e 

simbólicas) e tal processo são as emoções. Esta integração do social em uma qualidade 

especificamente humana conduz a ideia de sentido subjetivo, que para Rey (2005) é a “... 

unidade inseparável dos processos simbólicos e as emoções em um mesmo sistema, na qual a 

presença de um desses elementos evoca o outro, sem que seja absorvido pelo o outro” (p. 127). 

Esta definição de Fernando Rey se aproxima ontologicamente ao conceito vigotskiano de 

mente (a exemplo das funções mentais superiores) enquanto produção cultural, ou seja, os 

sentidos subjetivos seriam a representação de uma concepção histórico-social da 

subjetividade. 

Para Vigotski (1987, p. 275-276), sentido é “... um agregado de todos os fatores 

psicológicos que surgem em nossa consciência como resultado da palavra [...] é uma formação 

dinâmica, fluída e complexa...”. Deste modo, podemos dizer que o sentido é delimitado pela 
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cultura e deve ser compreendido conjuntamente às emoções produzidas por ele; daí a ideia de 

subjetivo! A subjetividade, portanto, se constitui no sujeito e nos espaços sociais por ele 

frequentados; por outro lado, os “... espaços sociais geram formas de subjetivação que se 

concretizam nas diferentes atividades compartilhadas pelos sujeitos e que passam a ser, com 

sentidos subjetivos distintos, parte da subjetividade individual de quem compartilha esses 

espaços” (REY, 2005, p. 24-25). Já a subjetividade social busca compreender, em um nível 

coletivo, os processos de produção e organização de significados e sentidos subjetivos dos 

sujeitos. 

Com o exposto, podemos dizer que os sujeitos se constituem pela associação de suas 

emoções aos seus sentidos subjetivos. Segundo Rey (2005), um sujeito está constantemente 

inserido em espaços de subjetividade social e sua condição de sujeito se constitui na tensão 

das contradições entre suas configurações subjetivas individuais e os sentidos subjetivos 

produzidos por ele nos espaços sociais onde transita. Assim, e em conformidade às ideias de 

Vigotski, o ser humano é constituído subjetivamente em sua própria história; e os sentidos 

emergem sob a forma de registros emocionais ao longo desta trajetória de vida. Além disso, 

conforme Vigotski e Luria (1996), o pensamento enquanto estrutura mental superior tem 

uma origem cultural (devido a seus conteúdos socialmente adquiridos), por isso Fernando Rey 

nos relata que o sujeito é sujeito do pensamento, não em sua condição cognitiva, mas do 

pensamento enquanto um processo de sentidos subjetivos. 

O processo de produção de sentidos subjetivos é a base – histórico-cultural – dos 

comportamentos sociais e, consequentemente, constituinte da identidade do ser humano, 

pois “a identidade integra-nos emocionalmente nos espaços sociais” (REY, 2005, p. 27). 

Produzir novos sentidos subjetivos nos mais diversos contextos onde vivemos nos permite 

estender nossa identidade e esta perspectiva de expansão apresenta um caráter cíclico, ou seja, 

para desenvolvermos nossa identidade é necessário ingressarmos em novos contextos a fim 

de produzirmos novos sentidos subjetivos. E é este caráter cíclico (contínuo sim, mas com 

irregularidades e tensões) que promove o desenvolvimento pessoal do ser humano. De acordo 

com Morin (2002), um sujeito que se insere em novos espaços sociais e estratégias de ação 

pessoal nestes espaços opera em uma complexidade cada vez maior, caracterizando uma 

função autorreguladora. Essa capacidade autorreguladora possibilita a organização do sujeito 

nos seus modos singulares de expressão frente a momentos dinâmicos que exigem a 

articulação complexa de elementos subjetivos, históricos e sociais. Esta perspectiva deve ser 
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compreendida de maneira sistêmica e complexa, quer dizer, com a ausência de um olhar 

dicotômico entre identidade, sujeito e sociedade. 

O conceito de identidade social enquanto “... um reservatório de memórias de 

experiências e de representações carregadas emocionalmente que guiam [...] nosso discurso 

sobre o si mesmo, o outro e a sociedade...” (ZAVALLONI, 2001, p. 2) é um bom exemplo desse 

olhar sistêmico devido a sua relação com o conceito de identidade individual. Significa dizer 

que a identidade, individual e social, é fruto das memórias e representações daquilo que foi 

emocionalmente vivido pelo ser humano nos mais diversos ambientes e contextos, quer dizer, 

que tenha produzido sentidos subjetivos. Por fim, subjetividade, sentido subjetivo e 

identidade e suas interações relacionais podem ser sintetizados na citação de Rey (2003, p. 

235), onde “o sujeito representa um momento de subjetivação dentro dos espaços sociais em 

que atua e, simultaneamente, é constituído dentro desses espaços...”. 

 

CONSTRUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Em pesquisas de natureza qualitativa, o termo pesquisa adquire um significado de uma 

trajetória circular não linear em torno do que se deseja compreender, voltando o olhar à 

qualidade, ou seja, aos elementos significativos para o pesquisador. Para Holloway (1997) e 

Rey (2005), a pesquisa qualitativa é centrada na interpretação da forma como as pessoas dão 

sentido às suas experiências e tem por objetivo compreender a realidade social de pessoas, 

grupos e/ou culturas, de forma não linear. 

Para Rey (2005), a pesquisa nas ciências antropológicas e sociais é um processo 

dialógico, de comunicação, pois o ser humano se comunica nos espaços sociais em que vive. A 

abordagem qualitativa diferencia objetos físicos e seres humanos, distinguindo o último por 

ser capaz de refletir sobre si mesmo e por meio das interações sociais, se constituindo pessoa. 

Além disso, não busca generalizações, mas se preocupa com a validade contextual de um 

grupo, social e/ou cultural e no aprofundamento em questões nem sempre mensuráveis 

numericamente (BUNCHAFT; GONDIM, 2004; ABREU; BALDANZA; GONDIM, 2009). 

A exploração do comportamento, das perspectivas e das experiências das pessoas 

estudadas faz com que não haja neutralidade do pesquisador (REY, 2003), pois ele atribui 

significados, seleciona o que deseja conhecer e se predispõe à interação e interpretação. Tais 

critérios de parcialidade são subjetivos e apresentam ênfase na perspectiva (no olhar) dos 
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participantes e suas diversidades, na reflexividade do pesquisador e na variedade de 

abordagens e métodos (OLIVEIRA; FILHO; RODRIGUES, 2007; REY, 2005). 

Em relação à diversidade de abordagens e métodos, Oliveira, Filho e Rodrigues (2007) 

e Bunchaft e Gondim (2004) indicam que a maior ameaça à pesquisa qualitativa é a falta de 

validade e que esta só pode ser atingida utilizando-se múltiplos métodos, quer dizer, dois ou 

mais instrumentos de coleta de dados objetivando uma diversidade de olhares para um 

fenômeno coletivo e complexo. Para Rey (2005), os instrumentos, sempre que compreendidos 

como formas diferenciadas de expressão das pessoas e que adquirem sentido subjetivo no 

contexto social da pesquisa, representam uma via legítima para estimular a reflexão e a 

construção do sujeito a partir de perspectivas diversas que podem facilitar uma informação 

mais complexa e comprometida com o que estudamos. 

Por outro lado, a subjetividade não é acessível de maneira direta ao pesquisador, pois 

as expressões de cada sujeito ou espaços sociais constituem sistemas de sentidos diferenciados 

e que necessitam ser revelados em seu próprio contexto. As configurações de sentidos são 

complexas (dinâmicas e mutáveis) e para alcançar seu núcleo requer uma profundidade na 

trajetória individual dos sujeitos estudados (REY, 2003). Assim, a multiplicidade de 

instrumentos de coleta de dados, também denominado de articulação ou triangulação de 

técnicas, favorece a compreensão dos sujeitos pesquisados, dos seus sentidos subjetivos e da 

trama relacional que os envolve, promovendo: 

 

[...] um sistema do qual uns se relacionam com os outros, dando lugar a um 
sistema único de informação... [pois] todo significado produzido de forma 
parcial por um instrumento concreto constituirá apenas uma hipótese, que 
se reafirmará no sistema completo da informação produzida (REY, 2005, p. 
43). 

 

A proposição deste projeto é utilizar quatro técnicas associadas: observação 

participante, narrativa biográfica, grupo focal e entrevista semiestruturada. De modo geral, 

vou me valer de depoimentos como fonte de investigação: para extrair do subjetivo e pessoal 

aquilo que permite pensar o coletivo, a lógica das relações dentro de um grupo (DUARTE, 

2004). Ou como coloca Fernando Rey, buscar as complexas relações do ‘constituir e ser 

constituído’ entre os diversos sentidos subjetivos e as subjetividades sociais, explicitados nas 

conversações. 
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 PRODUÇÃO DE INDICADORES PRELIMINARES E APONTAMENTOS PARA 

CONSTRUÇÕES FUTURAS 

Por tratar-se de um projeto de doutorado desenvolvido pelo doutorando Leandro 

Palhares, sua proposta se iniciou pela realização de observação participante no Grupo 

Capoeira Gerais. A opção por este grupo se deve pela sua inserção no mesmo: desde seu 

primeiro contato com a capoeira até os dias de hoje mantendo vínculo com este grupo e com 

seu fundador: o Mestre Mão Branca. Tal envolvimento, segundo Angorosino (2009), o coloca 

na condição de ‘participante totalmente envolvido’ – no qual o papel de pesquisador não é 

legitimado e o envolvimento extremo pode ser perigoso para a pesquisa.  

Neste sentido, crê que seu maior desafio no processo da observação participante foi de 

se colocar como um ‘participante observador’, um sujeito integrado ao cotidiano do grupo e 

com envolvimento com as pessoas (ANGOROSINO, 2009), porém tendo a postura e um olhar 

de pesquisador: aberto à percepção de novos sentidos subjetivos e à expressão de distintas 

subjetividades. Enfim, a integração dos seus conhecimentos práticos a respeito do Grupo 

Capoeira Gerais, do Mestre e de seus componentes à produção desta pesquisa talvez seja sua 

maior virtude (ZONZON, 2007). 

A ideia de realizar uma observação participante foi mudar sua visão sobre si mesmo 

dentro do grupo, agora também um pesquisador; e legitimar entre os demais esta função e a 

própria pesquisa! Apesar dos riscos que incorre nesta jornada complexa de relações dialéticas 

e dialógicas, tensas e conflitivas dentro do ‘eu capoeirista-pesquisador’ que se constitui no 

processo, encontra amparo nas palavras de Fernando Rey: 

O pesquisador como sujeito não se expressa somente no campo cognitivo, sua 

produção intelectual é inseparável do processo de sentido subjetivo marcado por sua história, 

crenças, representações, valores, enfim de todos os aspectos em que se expressa sua 

constituição subjetiva (REY, 2005, p. 36). 

O exercício etnográfico da observação participante lhe possibilitou – como resultado 

preliminar – a construção de indicadores ou categorias de análise: a práxis, a roda, o Mestre, a 

hierarquia, a musicalidade e a historicidade. 

A partir deste ponto, pretende realizar um conjunto de três narrativas biográficas com 

indivíduos que tenham sua história de formação social, cultural e identitária intrinsecamente 

relacionada com suas atuações e inserções no Grupo Capoeira Gerais. Na sequência, conduzirá 

um grupo focal para confrontar as possíveis coincidências, incentivar o debate daquilo que foi 
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contraditório e buscar levantar o que ficou silenciado nas narrativas biográficas. E, por fim, 

uma entrevista semiestruturada com o Mestre Mão Branca. Corroborando com Duarte 

(2004), é através da entrevista com o Mestre que poderá aprofundar no modo como seus 

discípulos percebem e significam sua própria realidade e também a compreensão da lógica das 

relações no interior do grupo que coordena. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABIB, P.R.J. Os velhos capoeiras ensinam pegando na mão. Caderno Cedes, Campinas, v.26, n.68, 
p.86-98, 2006. 
 
ABREU, N.R.; BALDANZA, R.F.; GONDIM, S.M.G. Os grupos focais on-line: das reflexões conceituais à 
aplicação em ambiente virtual. Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação, São 
Paulo, v.6, n.1, p.5-24, 2009. 

 
ANGROSINO, M. Observação etnográfica. In: ANGROSINO, M. Etnografia e observação 
participante. Porto Alegre: Artmed, 2009, p.73-87. 
 
ARROYO, M. Educação em tempos de exclusão. In: GENTILI, P.; FRIGOTTO, G. (Org.) A cidadania 
negada: políticas de exclusão na educação e no trabalho. São Paulo: Cortez, 2002, p.270-279. 
 
BUNCHAFT, A.F.; GONDIM, S.M.G. Grupos focais na investigação qualitativa da identidade 
organizacional: exemplo de aplicação. Revista Estudos de Psicologia, Campinas, v.21, n.2, p.63-77, 
2004. 
 

COLE, M.; GAJDAMASCHKO, N. Vygotsky and Culture. In: DANIELS, H.; COLE, M.; WERTSCH, J.V. 
The Cambridge companion to Vygotsky. New York: Cambridge University Press, 2007, p.193-211. 
 
CORDEIRO, Y.C. A participação da prática da capoeira no processo de constituição da 
identidade adolescente. 2007. 131f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade Católica 
de Brasília, Brasília, 2007. 
 
DELGADO, L.A.N. História oral: memória, tempo, identidades. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 
 
DUARTE, R. Entrevistas em pesquisas qualitativas. Educar, Curitiba, n.24, p.213-225, 2004. 

 
ENNES, F.C.M. Na escola da “fina flor da malandragem”, um grito não se cala! Capoeira: 
veículo de educação popular. 2001. 60 f. Monografia (Especialização em Ensino da Educação 
Física/Esporte) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2001. 
 
FERREIRA, S.L.; MAHFOUD, M.; SILVA, M.V. Trajetórias coletivas de congadeiros. Memorandum, 
Belo Horizonte, v.20, p.177-200, 2011. 
 
GOHN, M.G.M. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas na escola. 
Ensaio: Aval. Pol. Públ. Educ., v.14, n.50, p.27-38, 2006.  
 
HOLLOWAY, I. Basic concepts for qualitative research. Oxford: Blackwell Science, 1997. 



V Congresso Internacional de Pedagogia Social: O lugar da Educação Popular, Social e Comunitária nas Políticas Públicas no Brasil  
Vitória – 1 a 3 de setembro de 2015 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

191 
 

 

 
KANITZ, R.C.M.; CAMPOS, T.; UDE, W.E.M. Zoação, juventude e masculinidade: distintos sentidos e 
significados. In: ISAYAMA, H.F.; SILVA, S.R. Estudos do Lazer: um panorama, Rio de Janeiro: 
Apicuri, 2011, p.125-143. 
 
LEONTIEV, A.N. O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa: Horizonte, 1978. 
 
MAHEIRIE, K. Constituição do sujeito, subjetividade e identidade. Interações, São Paulo, v.7, n.13, 
p.31-44, 2002. 
 
MOLLO, K.G.; PADILHA, A.M.L. Educação como processo constitutivo do desenvolvimento cultural. 
In: Encontro Brasileiro de Educação e Marxismo, 5., 2011, Florianópolis. Anais... Florianópolis: UFSC, 
2011. 
 
MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez; Brasilia: 
UNESCO, 2000. 
 
MORIN, E. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 
 
MORIN, E. O método 5: a humanidade da humanidade. Porto Alegre: Sulina, 2005. 
 
NOGUEIRA, S.G. Processos educativos da capoeira angola e construção do pertencimento 
étnico-racial. 2007. 173f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de São Carlos, 
São Carlos, 2007. 
 
OLIVEIRA, A.A.R.; FILHO, C.A.P.L.; RODRIGUES, C.M.C. O processo de construção dos grupos focais 
na pesquisa qualitativa e suas exigências metodológicas. In: EnANPAD – Encontro da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 31., 2007, Rio de Janeiro. Anais... Rio de 
Janeiro: ANPAD, 2007. 
 
REY, F.L.G. Epistemología cualitativa y subjetividad. São Paulo: EDUC, 1997. 
 
REY, F.L.G. A pesquisa e o tema da subjetividade em educação. In: Reunião Anual da ANPEd, 24., 2001, 
Caxambu. Anais... Caxambu: ANPED, 2001, t.e.7, p.1-6. 
 
REY, F.L.G. Pesquisa qualitativa em psicologia: caminhos e desafios. São Paulo: Pioneira 
Thompson Learning, 2002. 
 
REY, F.L.G. Sujeito e subjetividade: uma aproximação histórico-cultural. São Paulo: Pioneira 
Thompson Learning, 2003. 
REY, F.L.G. O social na psicologia e a psicologia social: a emergência do sujeito. Petrópolis: 
Vozes, 2004. 
 
REY, F.L.G. Pesquisa qualitativa e subjetividade: os processos de construção da informação. 
São Paulo: Cengage Learning, 2005. 
 
SANTOS, I.P. Capoeira: educação e identidade étnico-cultural em grupos/academias da cidade de 
Salvador-BA. Sitientibus, Feira de Santana, n.30, p.47-60, 2004. 
 
SILVA, K.A.T.; CAPPELLE, M.C.A. A Teoria da Subjetividade e a Epistemologia Qualitativa de Gonzalez 
Rey como possibilidade teórico-metodológica nos estudos de administração. In: Encontro de Ensino e 



V Congresso Internacional de Pedagogia Social: O lugar da Educação Popular, Social e Comunitária nas Políticas Públicas no Brasil  
Vitória – 1 a 3 de setembro de 2015 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

192 
 

 

Pesquisa em Administração e Contabilidade, 4., 2013, Brasília. Anais... Brasília: EnEPQ/ANPAD, 
2013, p.1-13. 
 
SIRGADO, A.P. O social e o cultural na obra de Vigotski. Educação e Sociedade, v.21, n.71, p.45-78, 
2000a. 
 
SIRGADO, A.P. O conceito de mediação semiótica em Vigotski e seu papel na explicação do psiquismo. 
Cadernos CEDES, n.24, p.32-50, 2000b. 
 
SMOLKA, A.L.B. O (im)próprio e o (im)pertinente na apropriação das práticas sociais. Cadernos 
CEDES, n.50, p.26-40, 2000. 
 
VYGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 
 
VYGOTSKY, L.S. Pensamiento y palabra. In: VYGOTSKY, L.S. Obras Escogidas, Tomo II. Madrid: 
Visor Distribuciones, 1993, p.287-348. 
 
VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1996. 
 
VYGOTSKY, L.S.; LURIA, A.R. Estudos sobre a história do comportamento: o macaco, o primitivo 
e a criança. Porto Alegre: ArtMed, 1996. 
 
ZAVALLONI, M. E-motional memory and the identity system: its interplay with representations of 
the social world. In; DEAUX, K.; PHILOGENE, G. (Eds.). Representations of the social: bridging 
theoretical traditions. Blackwell Publishers, Massachusetts, 2001, p.285-304. 
 
ZONZON, C.N. A roda da capoeira angola: os sentidos em jogo. 2007. 138 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Sociais) – Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais, Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 2007. 


