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sociocultural sobre l’origen dels processos psicològics superiors. La ZDP té 
la capacitat d’entendre aquest salt qualitatiu, en la vida d’aquest autor, ja que 
rescata el context social i cultural com a part la pròpia explicació del desen-
volupament personal que, en el cas de Vigostky, discorre des de l’estètica a la 
Psicologia emprant la dialèctica com a mètode. Per tant, el paper instrumen-
tal de la dialèctica, una formació profundament humanística i la necessitat 
una resposta nova al problema de la consciència en un moment conceptual i 

un inici, part de la ZDP en Vigostky.
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Abstract

This work presents the Area Near Development (ZPD) in the life of Lev 
Vigostky as the turning point in the origin of the cultural explanation on the 
origin of higher psychological processes. The ZPD is the ability to under-
stand this leap in the life of this author rescues since the social and cultural 
context as part of the explanation own personal development, in the case of 
Vigostky, runs from aesthetics psychology as a method using the dialectic.
Therefore, the instrumental role of dialectics, a deeply humanistic training 
and need a new answer to the problem of consciousness at a conceptual and 
political critic, carried Vigostky set a new stage in the history of psychology. 
This is what today is known as sociocultural theory was initially part of the 
ZPD in Vigostky. 

Key words: Microgenetic analysis, learning, sociocultural theory, higher psy-
chological processes, development zone near. 

Però més enllà d’entendre aquestes vides com un exercici solitari, una espècie 
de desplegament solipsista, és necessari entendre el valor de l’entramat social en 
què van viure aquestes persones i, amb això, el món d’oportunitats, priva cions 

particular circumstància de vida i, des d’allí, els seus productes intel·lectuals.
Aquesta imbricació entre entorn i desenvolupament intel·lectual la trobem 

1 No obs-
tant això, no es busca exposar anecdòticament els passatges de la seua vida, 
sinó usar aquests per a entendre amb les seues pròpies categories –que busquen 
explicar l’origen social de la ment– cóm les persones, en interacció amb altres, 
desenvolupen una particular cognició, com a resposta –reelaboració– als dile-
mes del seu temps. En altres paraules, s’intenta recórrer part de la vida de Vi-
gostky, emprant els productes conceptuals que la seua pròpia vida va engendrar, 

1. En el present treball s’opta, front a la variada escriptura que apareix a la seua bibli-

de Vigotsky.
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per a posar en evidència amb la pròpia vida usada de manera instrumental, la 
forma en què les persones s’apropien i desenvolupen noves respostes, a partir 
de l’entorn social i cultural. El que avui es coneix com a teoria sociocultural 

part d’un procés de reconstrucció dels problemes conceptuals que li va tocar 
encarar a Vigostky.

Per a comprendre la teoria sociocultural de l’aprenentatge amb major pro-
funditat cal explorar la vida del seu pioner; es tracta d’entendre la vida del 
creador per a entendre la seua obra. Aquesta exigència condueix al què es pot 
anomenar, encara que sone cacofònic, una exploració sobre l’origen de les 
preocupacions en l’origen dels processos psicològics superiors. Un tal punt de 

Vigostky en la seua vida. Però, a més de constatar els diferents llindars concep-
tuals que recorre aquest autor per a fonamentar la inacabada teoria, és possible 

-
oria sociocultural, per explicar el procés de construcció, en la vida de Vigostky. 
Per tant es busca donar compte, sense pretendre fer un assaig històric, de la ZDP 
en la vida de Vigostky, com a factor rellevant en la gènesi de l’explicació socio-
cultural, sobre l’origen dels processos psicològics superiors. Amb la descripció 

-
oria, s’intenta posar èmfasi en que el context social i cultural no és un decorat en 
la vida de les persones, sinó part de l’explicació del seu propi desenvolupament.

Vigostky i la teoria sociocultural 

De la mateixa manera que la teoria sociocultural no és una teoria recent, 
tampoc un producte acabat no constitueix l’obra d’una sola persona. En la cons-
trucció d’aquesta teoria sociocultural han participat i participen avui molts in-
vestigadors. 

No obstant això, bona part de l’actual desenvolupament de la teoria socio-
cultural s’entronca en els plantejaments desenvolupats en la curta, però fructífe-
ra, vida de Vigotsky2 que data de la segona dècada del segle passat. 

En l’actualitat existeixen, almenys, quatre línies de desenvolupament so-
cioculturals que estan en deute amb els treballs de Vigostky: la teoria de l’acti-

La conciencia como problema de la Psicología del comportamiento  
–ponència sustentada por Vigostky el 19 d’octubre de 1924, quan ja formava part de l’Institut 
de Psicologia de Moscou–, es troben els fonaments de la recerca del factor social, en l’expli-
cació de la consciència, encara que no presenta les mateixes categories de la teoria, tal com 
se la coneix avui.
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vitat cultural-històrica (Cole, 1999a

proporciona un valuós instrument per a estudiar i intentar comprendre els pro-
-

cultural representa un marc explicatiu per a donar compte de l’acció educativa 
en general i de l’aprenentatge en particular, com a processos interns socialment 

Ja que l’aspecte central de la carcassa teòrica sociocultural, com destaca 

-
lació amb els objectes i les persones, en condicions objectives de la vida social 

pistes interessants –no sols anecdòtiques–, per a validar els seus propis produc-
tes conceptuals i entendre millor la teoria.

Una bona forma de desenvolupar-ho és apel·lant a la visió genètica. El 
mètode genètic o evolutiu, mètode que el propi Vigotsky va proposar (Wertsch, 

-
den ser estudiats per mitjà de l’anàlisi dels tals processos. Es tracta de reem-

-
ma d’acostament sobre la forma en què s’han desenvolupat aquests conceptes. 
Un procés què forma part de la pròpia dinàmica de vida de l’autor i que ací 
s’intenta entendre, a través de la noció de ZDP. Com ressenya Cole (1999b

aquella recomanació.
En suma, la vida de Vigostky portaria arrelada la pròpia preocupació per 

explicar l’origen dels processos psicològics superiors, germen de la teoria soci-
ocultural. Aquest fet, la pròpia teoria, representa una resposta al context social 
i polític que li va tocar viure a Vigostky, un entorn mediacional propici que va 
afavorir el sorgiment del seu treball. Vist així, tant l’entorn social com les pos-
sibilitats de desenvolupament personal, en la vida de Vigostky, representen una 
unitat comprensiva. Aleshores, presentar la ZDP de Vigotsky, com a part de l’ex-
plicació sobre l’origen dels processos psicològics superiors, que al seu torn ex-
plicarien el seu propi desenvolupament personal, pot ser valuós per dos motius: 

1. Per explicar el procés pel qual la teoria sociocultural sorgeix com una 
resposta a una carència conceptual a l’època que, gràcies a Vigostky, 
acabaria trencant la tradició i obrint un nou horitzó en l’explicació de la 
consciència.
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2. Per a constatar –validar– que la nova explicació sobre el desenvolupa-
-

ques en la vida de Vigostky, fet que va representar la seua pròpia Zona 
de Desenvolupament Pròxim. 

Per tant, la nova resposta sobre la gènesi dels processos psicològics superi-
ors de la teoria sociocultural –producte– es pot explicar des del marc contextual, 
que la pròpia vida de Vigostky ofereix –procés–. Entre el procés i el producte es 
destaca el paper de la dialèctica –mètode– com a instrument simbòlic (Kozulin, 

La Zona de Desenvolupament Pròxim en la vida de Vigotsky 

La curta vida de Lev Semionovitch Vigotsky va transcórrer entre els anys 
1896 a 1934. Naix en la petita ciutat d’Orsha, al nordest de Minsk, capital de 

els desenvoluparia en la ciutat de Gomel, en la que el context familiar –d’origen 
jueu– gaudia d’una destacada posició econòmica i social. El pare va treballar en 
el sector de la banca i de les assegurances, però estava pròxim al món cultural, 

que la mare, mestra, destacava pel coneixement d’idiomes i la sensibilitat per la 
literatura i la poesia. No és res estrany que Vigostky mostrara gran interès pel 
teatre i la literatura, no sols com a passió intel·lectual, sinó com a concepció 

A més de l’estímul cultural de la família, Vigotsky va disfrutar de condi-
-

ció bàsica estigué a càrrec d’un tutor privat, Salomon Ashpiz. Aquest professor, 
que basava la seua didàctica en una versió pròpia del mètode socràtic, tenia 

més d’aquest tutor, el jove Vigostky disfrutava d’un ambient intel·lectual exu-

molt major que ell, que el portaria per les sendes de la semiologia, lingüística, 
el teatre i l’esperanto i amb el que sempre va formar un cercle d’intercanvi i 

de Vigotsky, abans del seu viatge a Moscou. 

-

d’accés a la Universitat. No és res d’estrany que els pares de Vigostky, per a 
assegurar-li una vida tranquil·la i una professió respectable, insistiren en què en-
trara a l’escola de Medicina en la Universitat de Moscou, en 1913, una carrera 
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pensament. No obstant això, Vigostky va substituir els estudis de medicina pels 
de dret que li proporcionaven un bagatge més coincident amb les seues exigèn-
cies intel·lectuals. Per tant, va ser en un altre context universitari totalment di-
ferent del de la Universitat de Moscou, que Vigostky va experimentar un major 

crítica i analítica: la Universitat Popular de Shanyavsky. Aquesta Universitat 
no estava reconeguda pel tsar Nicolau II, atès l’accent polític contrari als seus 
interessos, però ensenyaven molts dels millors professors de Moscou. Va ser en 
aquest entorn acadèmic on Vigostky consolida la seu visió dialèctica de l’home, 
la naturalesa i la cultura que prendria de Spinoza, Hegel, Marx i Engels i que 
seria empleada com a ferramenta conceptual per interpretar el món, més que 
com a dogma ideològic de l’època. Aquest centre, on Vigostky va ingressar amb 
18 anys, va ser el context interpersonal acadèmicament potent que marcaria la 

de publicacions a què Vigostky i el seu entorn intel·lectual van poder accedir, en 

-
ligioses entorn d’Emerson, política cultural alemanya o treballs sobre el movi-

una publicació on podria seguir treballs d’Oswald Kulpe, representant de la 

després seria famosa per Piaget, Pierre Janet de l’escola francesa sobre psicopa-
tologia o Robert Yerkes, de la Psicologia nord-americana.

-

 

relació entre el pensament i el llenguatge. Un dels plantejaments continguts 
consistia en el fet que la importància de la forma interna del llenguatge, per 
al pensament, dóna lloc a les diferents concepcions del món, basades en les 
característiques del llenguatge (Sprachliche Weltansicht

Tota aquesta formació humanista potencià l’èmfasi de Vigostky per l’es-
tètica, la crítica i la teoria literària, que varen ser angulars en la seua vida i via 
necessària per al sorgiment de la seua preocupació pels processos psicològics 
superiors. Prova d’això fou la publicació, en 1915 als 19 anys, d’un extraordi-

seu esdevenidor intel·lectual. La continuació d’aquesta obra fou la base del seu 
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preocupació per l’art desencadenà en Vigostky la necessitat una explicació de la 
consciència i, amb això, el seu accés a la Psicologia.

En Vigostky, la preocupació per la Psicologia sorgeix per satisfer les ne-
cessitats de comprensió de com és que sorgeixen les funcions psicològiques 
supe riors, vitals per a la compressió del llenguatge simbòlic, com és la creació 
artística. Aquesta tasca estava encara per desenvolupar-se en el camp de la Psi-
cologia, que es trobava escindida en dos fronts irreconciliables: una Psicologia 

-
-

nitat, que Vigotsky es formularia la pregunta sobre l’origen de la consciència, 
a la que es va entregar, posteriorment, de manera plena. En poques paraules, 
Vigostky arriba a la Psicologia, des de les seues motivacions estètiques. 

La seua sensibilitat humanística no va cessar després de la Universitat. 

professor de Literatura i Psicologia, en les noves condicions sociopolítiques que 

entre 1917 a 1924, Vigotsky inverteix la seua activitat intel·lectual, en tres grans 
sectors: la Pedagogia, l’Art i la Psicologia. Junt amb el seu cosí David, Vigostky 
donava classes de literatura en una escola per a treballadors, en escoles noc-
turnes i en facultats per a obrers, a més d’impartir estètica i història de l’art en 
un conservatori. Com a docent de Literatura i Psicologia ingressa al terreny de 

Vigostky va veure en l’escola el mecanisme essencial d’inculturització i huma-
nització i, amb això, va caracteritzar el seu objectiu més pragmàtic: millorar 
l’escola era millorar el propi home. 

A través de les seues moltes conferències sobre Estètica, Història de l’art, 
-

es difonien articles de crítica literària d’avantguarda, els anys post universitaris 

tornada en Gomel, va ser la creació del Laboratori de Psicologia en l’Escola  
de Professorat de Gomel. Els experiments realitzats en aquest laboratori consti-

-
-

aquesta ponència li va permetre donar un gir radical, a la seua expectativa pro-
fessional i va ser l’inici formal del seu projecte psicològic. 
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-
-

plexitat fora del seu abast, com és la consciència. La consciència, segons Vi-

com l’art, seguien sense una encertada explicació. Davall aquesta premissa sor-
geix la pregunta que motivarà la seua inclinació psicològica: cóm s’originen els 
processos de pensament –simbòlics– superiors, com el de la creació artística? 
Aquesta pregunta va ser el mòbil que va desencadenar la indagació i el projecte 

i que va abordar a partir d’una compressió històrica i dialèctica com a mètode. 

els instruments que li proporcionaven la sensibilitat humanística, la tendència 
a considerar-los des d’una perspectiva històrica amb un enfocament dialèctic, i 
l’interés pel seu vessant semiològic van ser les premisses, en què es van basar 

-

en què Vigostky aprofundeix sobre distints camps del pensament, aparentment 
dispersos, però des d’una comprensió unitària pròpia del seu enfocament psi-

psicològicament el que ja s’havia fonamentat com a problema en aquesta etapa 
de la seua vida. 

Doncs bé, bona part dels subjectes, processos, col·laboracions, ajudes, me-

caracteritza el que el propi Vigostky denominarà Zona de Desenvolupament 
Pròxim. Aquest constructe teòric, la ZDP, és una de les idees més concretes 
del marc sociocultural de l’aprenentatge, respecte a les relacions que existei-
xen entre el funcionament interpsicològic i el funcionament intrapsicològic. 

cosa que la distància entre el nivell real de desenvolupament, determinat per 
la capacitat de resoldre independentment un problema, i el nivell de desenvo-
lupament potencial, determinat a través de la resolució de problemes davall la 

-
pament personal com un procés immers en els avantatges que el context inter-

altres paraules el seu Nivell de Desenvolupament Real, va ser necessari per a 
la irrupció del seu projecte cardinal sobre una explicació més elaborada sobre 
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l’origen dels processos psicològics superiors: el seu Nivell de Desenvolupa-
ment Potencial. En general, la noció de Zona de Desenvolupament Pròxim és un 
concepte que pot descriure i predir l’explicació social de l’aprenentatge.

Un nou estadi en la història de la Psicologia, 
l’explicació social de la consciència 

Ara bé, la Zona de Desenvolupament Potencial en Vigostky constitueix, 
en bona mesura, un nou estadi en la Psicologia. La perspectiva sociocultural 
vigotskyana sorgeix impulsada per dues necessitats concretes. Una era disse-
nyar una alternativa, una tercera via, al panorama psicològic del seu temps que 
estava dividida en dos sectors totalment irreconciliables. I l’altra, de caràcter 
més concret però important, va ser dissenyar una Psicologia marxista. Aquestes 

d’una alternativa suggeridora: l’explicació social de la consciència que prompte 

El quadre en què es trobava la Psicologia en general de l’època, estava 

substancialment, en una divisió entre una Psicologia sense consciència, sense 
-

tes propis de les funcions psicològiques complexos, i una Psicologia subjectiva, 

amb objectivitat, les constants de les mateixes funcions psicològiques superiors. 

processos mentals superiors i, en l’altra vora, la Fenomenologia, que es destaca-

es trobava molt lluny d’una explicació objectiva o experimental. 
Front d’aquest panorama, la tasca que es va imposar Vigostky i els seus se-

guidors3 va ser, com assenyala Cole (1999b
-
-

te equilibrat de la seua gran preocupació, que eren els processos psicològics 

3. A més dels deixebles directes de Vigotsky, com Luria i Leontiev, inicialment i im-
mediatament després Bozhovich, Levina, Morozova, Slavina i Zaporozhets, se sumen noms 

-
ner, G. Salomon, D. Perkins, A. Brown, A. Kozulin, C. Cazden, E. Forman, J. Tudge, E. Wen-
ger, J. Lave, C. Lizd, Ch. Crook, P. Dillenbourg i T. Koschmann, entre altres investigadors.
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superiors. La tasca, era elaborar una explicació dels processos psicològics supe-
riors, sense caure en el terreny de la subjectivitat, pròpia de la introspecció, i del 

d’ordre superior. Per a poder explicar la consciència sense arribar a ambdós ex-

des de la perspectiva metodològica, basada en la dialèctica (Bronckart, 2008; 
Cole, 1999b
context sociopolític revolucionari de la seua època exigia als seus coetanis, per 
a postular una Psicologia de compressió marxista. 

Breument, els primers intents de construcció marxista de la Psicologia van 

amb la Psicologia idealista oposant-se, a més, a l’intent reduccionista i mecànic 
-

que l’inspiraven, ja que era només una mescla harmoniosa de literatura marxista 
i dades psicològiques. D’altra banda, aquest intent no s’albirava com una teoria 
sòlida, que explicara els mecanismes a través dels quals la cultura s’instaura 
com a part de l’individu. Vigotsky estava preocupat per anar més enllà de l’ade-
quació marxista i de la visió passiva del subjecte en la cultura.

Amb la perspectiva metodològica dialèctica, o de comprensió metateòrica 

-
gic, és a dir, Vigostky emprava la perspectiva dialèctica, adquirida en la seua 
etapa de formació universitària com a estructura de compressió –una espècie 
d’instrument de pensament– de la realitat i, amb això, buscava distanciar-se 
d’alguns dels seus contemporanis, que en moltes disciplines, es decantaven per 
afegir la ideologia imperant a la comprensió de la realitat. Vigostky va apostar 
per oferir una lectura dialèctica de les coses, mentre que la constant intel·lectual 
en l’època revolucionària russa era donar una lectura ideològica de la realitat.

Vigostky, més que intentar que la realitat s’assemblara a l’explicació ide-

Vigotsky va ser radical en la seua recerca d’una nova Psicologia i va intentar 
ser més un creador original –des de la dialèctica– que un intèrpret ideològic. 

manera següent:

No pretenc en absolut descobrir la naturalesa de la ment, agrupant l’una dar-
rere de l’altra una sèrie de cites. Vull trobar la manera en què ha de cons-
truir-se la ciència per a acostar-me a l’estudi de la ment després d’haver 
examinat de dalt baix el mètode de Marx. Per a poder crear semblant meto-
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fenòmens donada, les lleis segons les quals aquells fenòmens es transformen, 
les seues característiques qualitatives i quantitatives i els conceptes especial-
ment importants. En altres paraules, crear el nostre propi Capital. 

Vigotsky orienta el seu treball des del mètode dialèctic, no des del corpus 
ideològic, com de vegades se li pretén atribuir. 

-
municant entre l’emergent Psicologia i el materialisme dialèctic, no amb la ide-
ologia, per a la que va emprar l’enfocament genètic –dialèctic– que buscava 
explicar el desenvolupament del subjecte, emmarcat en la seua història i con-
text. Des d’ací és que s’intenta aconseguir un estadi superior de comprensió en 

-
ració d’una solució alterativa al problema teòric sobre la consciència estaria 

de nosaltres mateixos perquè la tenim dels altres i pel mateix procediment pel 
qual coneixem als altres, perquè nosaltres mateixos respecte a nosaltres matei-

vessant individual es construeix com a derivada i secundària sobre la base d’allò 

la comprensió de la consciència per a Vigostky només era possible entendre-
la com a contacte social amb un mateix. Aquest èmfasi posa en evidència la 
comprensió que la consciència individual és consciència en els altres, no un 
desenvolupament asceta, sinó una construcció amb altres i viceversa.

Però en aquesta construcció de la Psicologia sociocultural, Vigotsky rep 
-
-

gir entre home històric i home abstracte, i que al seu torn li aporta el concepte 
de mediació –vermittlung– com el factor de la raó humana que ens separa dels 

-
lògiques de singular calat. A més del ja citat Alexander Potebnya, es destaca el 

emergent explica la dinàmica de les relacions socials, elaborant per a això cate-

el que actua, i que la ment és un producte social que es desenvolupa a través 
del llenguatge que estructura el jo, que no és una altra cosa que allò social dins 
de l’individu. Com es pot veure Vigotsky, recolzat de totes aquestes premisses 
conceptuals, irromp en la normalitat psicològica, ampliant la perspectiva de la 
seua època i, amb això, fonamentant el que avui ja forma part de la normalitat, 
la teoria sociocultural de l’aprenentatge.
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El que en un futur seria la teoria sociocultural va ser, en el període de vida 

Aquesta construcció personal, com a resposta creativa a les condicions socials 
i culturals pròpies d’una època, forma part de la pròpia explicació i validesa de 
la teoria –producte– que, gràcies a l’anàlisi microgenètic de la vida de Vigostky 
–procés– exposat ací, permet reconèixer el paper de la dialèctica, com la prin-
cipal ferramenta de mediació sociocultural en la formació d’un nou estadi, en 

que va catapultar una nova resposta, així com una ruptura amb les explicacions 
de la seua època, sobre l’origen de la consciència en la història de la Psicologia 
de l’aprenentatge.

Amb la noció de ZDP es pot valorar l’impacte de les condicions socials i 
culturals del desenvolupament personal en les històries de vida. A més dels usos 
educatius que se li pot donar a la ZDP, com per exemple, en l’estimació avalu-
ativa de nivells de desenvolupament, per a potenciar graus de desenvolupament 

brinda una interpretació del procés de desenvolupament personal entenent, fo-
namentalment, que la vida mental és vida mental amb altres. Per tant, la ZDP  
té la capacitat d’explorar la vida de les persones rescatant la seua dimensió 
social, entesa com el fruit personal de l’activitat intersubjectiva, on la interac-
ció social és considerada conditio sine qua non per al desenvolupament dels 
processos d’aprenentatge. Si es concep d’aquesta manera la realitat interna dels 
subjectes, la ZDP, és una categoria pertinent per a distingir que les sinergies 
socials, pensades com a suport o cooperació, són també part de l’explicació, no 
sols anècdotes històriques, dels productes personals. 

Es pot notar que els processos d’apropiació cultural en el sorgiment de la 
pròpia explicació en Vigostky no són mecànics. Es tracta d’una nova resposta 
psicològica impulsada per la necessitat explicació estètica. La ZDP de Vigostky 
discorre des de l’estètica a la Psicologia gràcies a la dialèctica. Aquest és un va-
lor a tindre en compte en la visió interdisciplinària de la Psicologia, ja que com 

més d’assumir una posició holista sobre les coses, transcendir els marcs del co-
neixement psicològic per a projectar-se com un paradigma de què pot nodrir-se 
totes les ciències socials i humanístiques. 
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