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O objetivo deste projeto é o estudo do termo individualidade, de como este foi
construído e a possibilidade de diálogo com a concepção de individualidade para a teoria
histórico-cultural. Por ser uma pesquisa do tipo bibliográfico conceitual, será feita
primeiramente uma análise das obras “modernidade líquida”, “sociedade individualizada” e
obras que contenham o termo individualidade do sociólogo Zygmunt Bauman (2001), a fim
de compreender como fatores econômicos, políticos e sociais influenciaram na constituição
do termo individualidade, de como ela é entendida na pós-modernidade, e a que passo afeta a
vida dos indivíduos; também se buscará artigos que retratem a mesma temática, a
individualidade, tendo como autor principal Bauman. Em seguida, serão analisadas as obras
de Alexis Leontiev (1978): O desenvolvimento do psiquismo; de Lev Vygotski (1996):
História do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, A Construção do
Pensamento e da Linguagem e Formação Social da Mente, além de obras de comentadores
como: Newton Duarte (2004) e Gonzalez Rey (2003 e 2009). A partir da descrição e análise
conceitual será traçado o conceito de indivíduo e individualidade. A pesquisa será conduzida
de acordo com o referencial da Epistemologia Qualitativa desenvolvida por Gonzalez Rey
(2009); num primeiro momento serão levantados os significados do conceito de
individualidade na obra do sociólogo Zygmunt Baumann, num segundo momento serão
levantados os significados de individuo e individualidade nas obras de Vigotski e Leontiev.
Posteriormente, serão levantados indicadores temáticos que formarão os núcleos de
significação, o qual servirá de análise para a possível articulação e/ou afastamento da
concepção dos autores. A relevância da pesquisa está em compreender como é forjado e como
hoje é compreendido o termo individualidade, cabe ainda ao estudo achar uma possível
conexão entre um viés psicológico e um sociológico em relação ao tema individualidade, para
que se possa ter uma compreensão mais completa da temática, e assim contribuir para estudos
posteriores que contemplem o assunto.

