
 
 

 
ISSN 2317-3793 Volume 10 Número 1 (2021) 

 

 

O QUARTO DE JACK E O PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA SOB O OLHAR DA 

PSICOLOGIA SÓCIO-HISTÓRICA. 

 

JACK'S ROOM AND THE HUMAN FORMATION PROCESS FROM THE PERSPECTIVE OF 

SOCIO-HISTORICAL PSYCHOLOGY. 

 
Hellen Cristina Pereira Da Cruz 1 

Gilson Gomes Coelho 2 

 

 

 
 

RESUMO 

Este trabalho é uma análise que pretende abordar os processos que envolvem o desenvolvimento da consciência de um 

personagem do filme “O quarto de Jack”, escolhido por sua formação humana atípica. O Objetivo consiste em contribuir nos 

estudos de crianças que nasceram e foram criadas em ambientes isolados, como o personagem escolhido, com base na 

Psicologia Sócio-Histórica. A Metodologia iniciou em uma fase exploratória onde escolheu-se investigar as teorias que 

envolvem a trajetória de vida de um personagem do filme “O quarto de Jack”, o próprio Jack, sendo assim, associamos todas 

as considerações para trazer as perspectivas ao campo da Psicologia Clínica Sócio-histórica produzindo uma análise voltada 

para as ciências psicológicas, justificando a escolha dos referenciais teóricos e o andamento da pesquisa. Nos Resultados 

identificamos os processos psicológicos e explicamos com base na teoria ponderando estratégias que podem ser utilizadas 

em casos como o do garoto Jack. Na Conclusão reconhecemos que mesmo em isolamento, o social e o cultural influenciam 

no desenvolvimento dos sujeitos. 

Palavras-chave: Análise de filme. Aprendizagem. Mecanismos Psicológicos. Psicologia Sócio-Histórica. Vygotsky. 

 

 

 

ABSTRACT: This work is an analysis that intends to approach the processes that involve the development of the conscience 

of a character from the film “Jack's room”, chosen for his atypical human formation. The Objective is to contribute to the 

studies of children who were born and raised in isolated environments, such as the chosen character, based on Socio-Historical 

Psychology. The Methodology started in an exploratory phase where it was chosen to investigate the theories that involve the 

life trajectory of a character from the film “Jack's room”, Jack himself, therefore, we combine all the considerations to bring 

the perspectives to the field of Socio-historical Clinical Psychology producing an analysis focused on the psychological 

sciences, justifying the choice of theoretical frameworks and the progress of the research. In the Results, we identified the 

psychological processes and explained them based on the theory, weighing strategies that can be used in cases like that of the 

boy Jack. In the Conclusion we recognize that even in isolation, the social and the cultural influence the development of the 

subjects. 

Keywords: Film analysis. Learning. Psychological Mechanisms. Socio-Historical Psychology. Vygotsky. 
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INTRODUÇÃO 

 

Acreditamos na forte influência dos estudos de Vygostsky referentes ao desenvolvimento 

humano, desde a infância até a vida adulta, e como estes conceitos trabalham com a interação do 

organismo com o meio. Rego (1995, p. 56) acrescenta dizendo que “Vygotsky atribui enorme 

importância ao papel da interação-social no desenvolvimento do ser humano”. Destaca-se então, os 

estudos sobre os mecanismos psicológicos como as funções psicológicas superiores que nos diferencia 

dos animais, considerando que os mesmos são essenciais na aquisição de conhecimentos. 

Este trabalho é uma análise que pretende abordar os processos que envolvem o desenvolvimento 

da consciência de um personagem de filme, escolhido por sua formação humana atípica. Acreditamos 

na importância dessa pesquisa, no que se refere ao estudo de crianças que nasceram e foram criadas em 

ambientes isolados, como o personagem escolhido. Ele, é um garoto de cinco anos de idade, que por 

algumas circunstâncias, foi criado em cativeiro. Por isso, através do estudo deste personagem, e dos 

elementos observados no decorrer da investigação, serão apresentados alguns conceitos da Psicologia 

Sócio-Histórica na correlação dos fatos retirados do filme, com a teoria apresentada.  

No benefício desses conhecimentos, trabalharemos neste artigo a relação dos mecanismos 

psicológicos no campo da consciência onde entra a aprendizagem, bem como as relações do indivíduo 

com o meio, através de uma análise do filme “O quarto de Jack”. Em Vygotsky (1991) consta que a 

linguagem capacita as crianças a procurarem instrumentos que auxiliam na solução de tarefas difíceis. 

Dessa forma, consideraremos trazer essa afirmação para o contexto da vida de Jack, compreendendo o 

seu modo de vida, e os instrumentos utilizados para substituir as lacunas, devido a condição que é 

imposta ao garoto. 

Entende-se que a formação humana sofre influências do social, e que este social tem implicações 

na construção da experiência humana e subjetividade. Bock, Gonçalves e Furtado (2007) diz que a 

Psicologia Sócio-Histórica trabalha as relações sociais para situar o homem na sua história, e esse 

pertencimento inspira o ser humano na produção de sua existência, sendo que essa constituição está 

diretamente relacionada com a formação de idéias. Por isso, este trabalho analisará também as ideias 

produzidas socialmente, que fazem parte da vida do garoto, no que compreende ao fato de que mesmo 

sendo criado em um ambiente isolado o menino ainda carrega fatores derivados da cultura, que 

influenciam diretamente sua formação enquanto sujeito. 

O filme foi produzido no ano de 2015, sendo uma adaptação do livro “O quarto de Jack” de 

Emma Donoghue. A trama conta a história de Joy e seu filho Jack, que vivem isolados em um cativeiro, 

no qual eles chamam de “quarto”. Joy, foi sequestrada pelo Velho Nick e com dois anos presa em 

cativeiro ela teve o Jack, seu filho. 

Quando Vygotsky (1991) fala da Zona de Desenvolvimento Proximal — distância do 

desenvolvimento real para a idade mental — em sua obra, ele menciona que a ajuda de outras pessoas 
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na aquisição de conhecimento da criança, é mais indicativo do que a mesma consegue fazer sozinha. No 

caso, o garoto tem o auxílio da mãe neste processo, entretanto este não é suficiente, em vista o fato de 

que, o crescimento em cativeiro não possibilita o contato com a escola e outras crianças, ocasionando a 

limitação de seus conhecimentos, e consequentemente inferindo na idade mental de Jack em comparação 

com crianças que têm a mesma idade do garoto e foram criadas em liberdade. 

O contexto de Jack, é de um garoto de cinco anos que cresceu isolado em um quarto, e acreditava 

que o mundo era tudo aquilo que estava naquele lugar, e que não havia nada no mundo além dele; sua 

mãe, a Mam; o Velho Nick; as coisas do quarto; o espaço, visto por uma claraboia; e o céu. O Velho 

Nick era o único contato que ambos tinham com o mundo exterior, devido às visitas periódicas que o 

mesmo fazia, sendo assim, Joy, a Mam, utilizava de várias estratégias para tornar a vida no “quarto” 

suportável.  

Entretanto, quando Jack completou cinco anos, Joy decide planejar uma fuga com a participação 

do seu filho. Então, com a ajuda de Jack, ela engana o Velho Nick e consegue libertar-se para apresentar 

o real mundo ao garoto que antes só o conhecia através de sua própria imaginação. 

Ao longo deste artigo iremos analisar a fundo o contexto da vida de Jack, desde o seu tempo no 

quarto até os momentos fora dele, como também daremos atenção às suas descobertas, porque 

entendemos que Vygotsky dedicou-se a estudar o desenvolvimento humano sob uma perspectiva da 

interação do organismo com o meio e sabemos que o desenvolvimento de Jack é lido como uma situação 

atípica, considerando que o mesmo nasceu em cativeiro e permaneceu naquele ambiente até os cinco 

anos de idade.  

Um dos problemas desencadeados por este isolamento é a alienação. Em algumas cenas foi 

possível notar que havia uma ruptura entre os pensamentos e os significados que o garoto aborda como, 

a existência das plantas e a inexistência das árvores. E também, algumas ações em que o mesmo não 

tinha a noção do percurso histórico, entretanto sabia que existia, como o Natal. Martins e Eidt (2010) 

dizem que a alienação é uma ruptura entre o sentido (ou seja, o conteúdo subjetivo) e o significado (o 

conteúdo objetivo) em relação a atividade do indivíduo.  

Toda a formação dos mecanismos psicológicos no que se refere a consciência na aprendizagem 

e linguagem de Jack no que se refere a fala, signos e significados, está limitada aquele contexto, mas 

Vygotsky (1991, p. 20) diz que “a mente da criança contém todos os estágios do futuro desenvolvimento 

intelectual; eles existem já na sua forma completa, esperando o momento adequado para emergir”. A 

linguagem funciona como um processo de produção social de significação, e a língua se configura como 

um instrumento dessa produção (PINO, 1991) 

No aspecto das relações sociais, compreende-se que este vínculo estabelece aos atores sociais 

um modo de agir em relação ao outro. Tudo isto dentro da esfera de uma determinada sociedade, ditando 

posições no qual os mesmos vão ocupar, e a conduta ligada a estes cargos. (SIRGADO, 2000). E a 
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linguagem “constitui o sistema de mediação simbólica que funciona como instrumento de comunicação, 

planejamento e auto-regulação” (LUCCI, 2006, p. 9). 

Estudar o desenvolvimento à luz dos conceitos trazidos por Vygotsky é abrir um novo caminho 

para as pesquisas do social e o cultural junto a consciência, que o autor atribui enorme importância, 

tendo como base um sujeito que só tinha interação com dois seres humanos, sendo eles a mãe e o 

sequestrador da mãe. Vygotsky e Jack tem muito o que nos ensinar enquanto pesquisas no campo das 

teorias relacionadas a interação social e consciência, ligada a aprendizagem, do próprio Vygotsky. Lucci 

(2006, p. 5) diz que “é por meio da relação com o outro e por ela própria que o indivíduo é determinado; 

é na linguagem e por ela própria que o indivíduo é determinado e é determinante de outros indivíduos”. 

Com base nisto, esta pesquisa aborda também aspectos da Psicologia Sócio-Histórica 

considerando o fato de ser uma análise voltada para parte clínica. Dessa maneira, o presente trabalho 

respeita em totalidade a construção do Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005) no que se refere 

a valorização dos princípios fundamentais como grandes eixos que orientam a relação do psicólogo com 

a sociedade; e também a estimulação de reflexões que apreciam a profissão como um todo e não em suas 

práticas particulares, considerando que os principais dilemas éticos podem surgir em quaisquer contextos 

de atuação.  

Utilizaremos também referências que elucidem o papel do psicólogo nesse estudo, visando os 

aspectos que nos levam a refletir sobre circunstâncias que vão além do que o filme apresenta, cruzando 

o caminho da psicologia baseado no princípio de que o “psicólogo contribuirá para promover a 

universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos 

serviços e aos padrões éticos da profissão” (BRASIL, 2005, p.7, Art. V). Portanto, nos próximos 

parágrafos aprofundaremos todas as temáticas citadas acima e exploraremos os grandes detalhes da 

história de vida de Jack. 

METODOLOGIA 

Este estudo compreende a uma pesquisa de natureza descritiva e qualitativa porque ela não se 

baseia no critério numérico para garantir sua representatividade (DESLANDES, 1994). Em um primeiro 

momento foi escolhido o filme e o personagem; posteriormente foi identificado e definido o problema; 

em seguinte, os instrumentos e objetos que serão importantes para a análise; depois foi observado e 

registrado os dados para serem organizados e analisados; e por fim foi revelada a proposta. 

 Assim sendo, o mesmo iniciou em uma fase exploratória onde escolheu-se investigar as teorias 

que envolvem a trajetória de vida de um personagem do filme “O quarto de Jack”, o próprio Jack, 

utilizando as referências de Vygotsky, que trabalham a interação do sujeito com o meio social e cultural, 

e os mecanismos psicológicos voltados para o âmbito da consciência, onde entra a aprendizagem.  

Visto que a existência social humana estabelece a passagem de caráter natural para o social que 

está intimamente ligado a dimensão cultural (SIRGADO, 2000). Vygotsky acreditava que o homem 
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era construtor da cultura, e por isso lançou sua nova proposta de formular uma psicologia que se 

preocupa em trabalhar o conceito dos mecanismos psicológicos e funções psicológicas superiores dentro 

da gênese da cultura e natureza social (história e cultura), diferente das abordagens que eram utilizadas 

pela psicologia clássica (LUCCI, 2006).  

Com isso, associamos todas essas considerações para trazer essas perspectivas ao campo da 

Psicologia Clínica Sócio-História produzindo uma análise voltada para as ciências psicológicas, 

justificando mais uma vez a escolha dos referenciais teóricos e o andamento da pesquisa. Em Brasil 

(2005, p. 7 Art, IV) diz que “o psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do contínuo 

aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia como campo científico 

de conhecimento e de prática”. 

Enquanto a escolha dos participantes, foi citado que o foco é no garoto Jack, entretanto considera-

se citar a importância de sua mãe no processo de mediação; e também o Velho Nick, devido ser a segunda 

pessoa que o menino teve contato. Vygotsky (1934), diz que quando lhe falta a palavra para nomear um 

certo objeto a criança recorre ao adulto, por isso consideramos falar da mãe. 

Um outro objeto de análise levado em consideração foi os ambientes em que o garoto esteve e o 

seu comportamento perante esses lugares. O principal foi o cativeiro chamado de “quarto”, nele contém 

alguns instrumentos que influenciaram a aquisição da linguagem de Jack, e também guardam 

sentimentos importantes por parte dos personagens principais, como o abajur, a planta, a cobra de ovos, 

o armário, a televisão, a pia, a mesa, a cadeira um, a cadeira dois, a privada, a claraboia, o tapete, e a 

cama. Outros ambientes marcantes foram o carro do Velho Nick (uma picape vermelha), e a casa da avó. 

Todos os dados foram colhidos através da observação do filme, levando em conta a bagagem de 

conhecimentos da Psicologia Clínica Sócio-Histórica, adquirida nas aulas do curso de Psicologia, da 

Faculdade Dom Orione, da cidade de Araguaína-Tocantins. Utilizamos os procedimentos de 

investigação; estudo de caso; observação e registro; registro de falas; e análise dos fenômenos, leitura e 

interpretação.  

 

DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO 

Neste espaço serão descritas algumas cenas para correlacionar com a teoria visando promover 

uma análise mais detalhada, e com embasamento teórico. Também será abordada a relação da Psicologia 

Sócio-Histórica com o filme, e principalmente o garoto Jack, considerando importantes ambientes sendo 

eles o seu quarto, o carro, e a casa da avó. Esta separação foi uma escolha dos autores por julgar ser os 

momentos de grande variabilidade de repertório que influenciaram de forma marcante a vida do menino 

no que se refere a interação social e aprendizagem. 

O cativeiro foi o ambiente onde iniciou-se sua vida e o seu aprendizado; no carro, foi realizada 

sua transição do mundo do “quarto” para o mundo real; e a casa da avó foi o local onde a criança teve 
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sua real liberdade, e também sua experiência no contexto de interação com outras pessoas e instrumentos, 

compreendendo melhor o mundo que o rodeava. 

Analisaremos o papel da Psicologia Sócio-Histórica nas circunstâncias que envolvem a vida de 

Jack, trabalhando a relação da Psicologia na conjuntura do caso, manifestando levantamentos que foram 

feitos durante o estudo da trama e dos materiais, tendo em conta a interpretação dos fenômenos 

encontrados na análise. Acrescenta-se que “na concepção sociocultural de desenvolvimento, a criança 

não deveria ser considerada isolada de seu contexto sociocultural [...]” (IVIC, 2010, p. 32).  

 

3.1 Jack e o quarto 

O filme inicia no aniversário de cinco anos de Jack com o mesmo narrando como veio ao mundo. 

Nesse momento, já é possível compreender um pouco do repertório linguístico do garoto sabendo que o 

mesmo sabe contar, em vista o fato de que ele acordou a mãe dizendo que está com cinco anos de 

idade. A autora do livro “O quarto de Jack” diz que:  

Para Jack, um esperto menino de 5 anos, o quarto é o único mundo que conhece. 

É onde ele nasceu e cresceu, e onde vive com sua mãe, enquanto eles aprendem, 

leem, comem, dormem e brincam [...]. O quarto é a casa de Jack, mas, para sua 

mãe, é a prisão onde o velho Nick a mantém há sete anos. Com determinação, 

criatividade e um imenso amor maternal, a mãe criou ali uma vida para Jack. 

Mas ela sabe que isso não é suficiente, para nenhum dos dois (DONOGHUE, 

2011, p.2). 

 

Também, pela descrição do garoto de como veio ao mundo, entendemos a introdução da fantasia 

em sua vida, ele disse: “Era uma vez, antes de eu chegar, você chorava e chorava, e via tv o dia inteiro 

até virar um zumbi. Daí eu desci pela claraboia, junto com uma luz até o quarto (barulho representando 

o momento), e eu comecei a te chutar por dentro (barulho representando o momento). Ai eu cai no tapete 

com os olhos bem abertos, você cortou o cordão, e falou: - Oi Jack”. Vygotsky (1934) fala que com a 

idade de Jack, a imaginação pode dominar o pensamento tornando muito difícil distinguir a invenção 

deliberada, da fantasia que a criança julga ser verdade.  

Por isso consideramos falar de Joy, a Mam, porque entendemos que o uso da imaginação de Jack 

é alimentado pela sua referência materna. Esta hipótese remete ao fato de de que esse comportamento 

conduz a um certo grau de autonomia quando comparada a realidade, promovendo uma satisfação diante 

de necessidades frustradas pela vida real (VYGOTSKY, 1934). 

A Mam, foi a mediadora de Jack, e por ambos estarem presos em um cativeiro, o garoto cresceu 

sem outras referências além da maternal. A sua interação era limitada a mãe e aos objetos do quarto, 

tanto que ao acordar ele os cumprimentava como por exemplo: “Bom dia planta”. Joy tentou tornar “o 
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quarto” um lugar comum para Jack. Então, por muito tempo, ela fez o menino acreditar que não havia 

nada além daquele lugar, como se o mundo fosse somente o quarto. 

Para Jack as pessoas que passavam na televisão não existiam na vida real, eram apenas criações 

interativas, ele diz: “as pessoas na tv são achatadas e feita de cores”. E o Velho Nick, o seu pai e 

sequestrador de sua mãe, ele não sabe se é real, ele acredita que é metade real, mas pensa que ele é “um 

mágico” que faz coisas aparecem — justificando assim os mantimentos e outros objetos que o mesmo 

comprava— e visitava sua mãe.  

Ele diz que “as plantas são reais, mas as árvores não”; “esquilos e cachorros só na tv”; “os 

monstros são grandes demais para serem reais e o mar também”. Neste trecho identificamos o processo 

de alienação onde há uma lacuna entre o sentido e o significado da visão que Jack tem das coisas do 

mundo. Martins e Eidt (2010) consideram que o ato de reproduzir a alienação pode trazer consequências 

negativas para a personalidade do indivíduo.  

Vygotsky (1991, p.11) fala que “Os sistemas de signos (a linguagem, a escrita, o sistema de 

números), assim como o sistema de instrumentos, são criados pelas sociedades ao longo do curso da 

história humana e mudam a forma social e o nível de seu desenvolvimento cultural”. Jack, não teve o 

contato com o mundo como toda criança deveria ter, ele obteve esses conhecimentos através de Joy e da 

televisão, acreditando que boa do mundo não era real, sendo que na verdade o garoto estava sendo 

privado de conhecê-lo. Em Vygotsky (1934, p. 16) consta que “a imaginação é importante para resolver 

problemas, mas não se preocupa com verificações e provas, coisas que são condições necessárias da 

busca da verdade”. 

Braga (2018) diz que Vygotsky acreditava na perspectiva de que o desenvolvimento humano se 

produz na história e na cultura nos processos de significação. É possível perceber isto na criação do 

menino Jack e nos produtos de sua imaginação, Relações com o processo social e cultural, pode citar o 

ato de escovar os dentes pela manhã; fazer exercícios; nomear os objetos do quarto; dar nomes aos 

objetos comparados com o que se parecem, como a “cobra de ovos” ter o formato de cobra; as leituras e 

a canção antes de dormir; comemorar aniversários; citar o Natal. Vygotsky (1991, p. 11) “acreditava que 

a internalização dos sistemas de signos produzidos culturalmente provoca transformações 

comportamentais e estabelece um elo de ligação entre as formas iniciais e tardias do desenvolvimento 

individual”. 

Entretanto, o garoto tem também suas próprias criações de rituais como entrar no armário para 

proteger-se, e saber que não pode sair enquanto o Velho Nick estiver no quarto; o presente de domingo; 

contar para dormir; o grito para os Ets (vida extraterrestre) e etc. Todos estes comportamentos são 

atribuídos a rotina de vida de Jack e fazem parte do seu aprendizado. 

Houve um momento no quarto em que Joy percebeu, que não havia como continuar vivendo 

naquele lugar com Jack. Então ela começou a desconstruir algumas coisas da imaginação dele para 

explicar para o garoto que o mundo não era somente aquele ambiente. A estratégia utilizada por ela foi 
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aproveitar a realidade para trabalhar a imaginação apropriando-se de instrumentos que já faziam parte 

do conhecimento do garoto. 

No início Jack achou que a mãe estava “louca”, mas depois de um tempo começou a entender 

que realmente havia um “outro lado”, e que o mundo é bem maior do que ele podia imaginar. Sendo 

assim, Joy resolveu organizar um plano de fuga. Utilizando dos conhecimentos que Jack já havia 

internalizado, ela explicou para Jack o que deveria fazer. Muitos conceitos foram atribuídos ao repertório 

de Jack referentes aos seus sentidos (visão, audição e tato). 

O plano de Joy, é que Jack se finja de morto para que o Velho Nick o retire do quarto e o garoto 

aproveite a oportunidade para sair da prisão e pedir socorro. Para isso, Joy ensina alguns conceitos a 

Jack, dando instruções imperativas de como o garoto deve comportar-se. E faz um treino de como deve 

acontecer todo o procedimento da fuga: “O velho Nick vai te pegar no tapete e te levar lá para fora. Ele 

vai te colocar na picape dele, e ele vai achar um lugar para te deixar. Mas vai da tudo certo porque 

você vai rolar para sair e vai fugir”. 

No final o garoto repete o protocolo de forma reduzida: “Picape, rolar, pular, correr”. E ela 

acrescenta que ele deve pular no primeiro sinal fechado, quando o carro estiver parado, e gritar quando 

ver alguém. Ele pergunta: “Quem é alguém?”. Então Joy explica que é uma pessoa, e Jack questiona: 

“Uma pessoa real de verdade?”. Ela confirma, atribuindo mais um conhecimento. Ele foi instruído 

também a entregar a primeira pessoa que encontrar, uma carta feita pela mãe. Todo este processo serve 

para que Jack saiba o que fazer e como fazer.  

 

3.2 Jack, e o carro 

 

Alguns instantes antes Jack estava no carro, o menino repetia os comandos da mãe em 

pensamento. Quando chegou no momento correto, ele desenrolou-se do tapete e passou um tempo 

analisando a situação. Nesta cena é possível fazer uma leitura dos comportamentos de Jack vendo que o 

mesmo estava abismado com a quantidade de coisas e informações. Era o primeiro contato do garoto 

com o mundo fora do quarto. O livro faz menção a esta cena, da seguinte forma: 

 

O chão freou meus pés quebrou meu joelho bateu no meu rosto, mas saí correndo 

correndo correndo, onde está o Alguém, a Mãe disse pra eu gritar para um 

alguém ou um carro ou uma casa acesa, eu vi um carro mas está escuro por dentro 

e, de qualquer jeito, não sai nada da minha boca, que está cheia do meu cabelo, 

mas eu continuo correndo, João Biscoito seja esperto seja ligeiro (DONOGHUE, 

2011, p.182). 
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Os sentidos de Jack, devido ao isolamento, eram muito limitados, além de estar bastante 

debilitado. Sendo que, a luz do quarto era fraca; o espaço pequeno; quase não havia ventilação; o clima 

tinha pouca influência; além da falta de vitaminas pelo fato dele não pegar sol, e ter uma alimentação 

com poucos nutrientes. Ele teve que adaptar-se a tudo isso muito rapidamente, para correr e buscar 

socorro.  

Mas o garoto, mesmo assustado e angustiado, conseguiu efetuar o plano e libertar a mãe. O fato 

curioso é como Jack conseguiu identificar outras pessoas sem nunca as ter visto. Podemos citar o 

processo de aprendizagem neste aspecto pois Vygotsky (1991 p. 87) diz que: 

 

o ensino representa, então, o meio através do qual o desenvolvimento avança; 

em outras palavras, os conteúdos socialmente elaborados do conhecimento 

humano e as estratégias cognitivas necessárias para sua internalização são 

evocados nos aprendizes segundo seus "níveis reais de desenvolvimento. 

 

 

Pode ser explicado também por Vygotsky (1991, p.), o autor complementa dizendo que, “uma 

vez que uma criança tenha aprendido a realizar uma operação, ela passa a assimilar algum princípio 

estrutural cuja esfera de aplicação é outra que não unicamente a das operações do tipo daquela usada 

como base para assimilação do princípio”. 

O garoto agora está em constante aprendizado tendo que passar por diferentes processos de 

desconstrução, conhecendo novas pessoas, lugares, coisas, hábitos; apurando seus sentidos e noção de 

mundo. Jack conheceu os avós, o médico, até mesmo panqueca. O desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, permite aos seres humanos esta capacidade de internalização de conhecimentos. 

Goés (1991, p. 17) acrescenta dizendo que “a gênese social do desenvolvimento pode ser evidenciada 

através da identificação de mecanismos pelos quais o plano intersubjetivo permite elevar as formas de 

ação individual”. 

 

3.3 Jack e a casa da avó 

 

Foi na casa da avó que o garoto pode estar convivendo com outras pessoas, tendo também a 

oportunidade de conhecer crianças como ele. Esta interação torna Jack mais pertencente ao mundo 

estabelecendo um vínculo no qual o menino pode aprender as coisas que deveria ter aprendido se não 

tivesse nascido, e permanecido em cativeiro, até seus cinco anos de idade. 

Na casa da avó Jack podia brincar com brinquedos de verdade e também pode brincar com outras 

crianças. Dessa forma Vygotsky (1991 p.72) disse que “o brinquedo simbólico das crianças pode ser 
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entendido como um sistema muito complexo de "fala" através de gestos que comunicam e indicam os 

significados dos objetos usados para brincar”.  

Sabe-se então que, através dessa simples ação, o garoto pode produzir outros significados para a 

relação do brincar, podendo desfrutar de elementos que eram restritos para ele quando vivia isolado no 

“quarto” e achava que o mundo era somente aquilo, e as pessoas eram somente aquelas. 

 

3.4 O papel da Psicologia Sócio-Histórica na análise do filme 

 

O lugar da Psicologia Sócio-histórica no estudo social e individual da vida de Jack, é interpretar 

as suas particularidades, percebendo como todo este contexto influenciou seus processos de 

internalização e formação de sua identidade e personalidade. Aguiar (2000, p. 127) complementa 

dizendo que “o resgate da singularidade do sujeito consiste, em última instância, na apreensão do 

processo particular pelo qual se dá a construção de sua consciência”.  

Há muitas dimensões na história de vida do garoto Jack que devem ser analisadas de forma mais 

cuidadosa, devido as suas implicações com os mecanismos psicológicos e como isto vai influenciar a 

longo prazo. No decorrer desta pesquisa entendemos a importância das funções psicológicas superiores 

e como estas influenciam os mecanismos psicológicos onde entra a consciência. Compreendemos que, 

devido às limitações do cativeiro, Jack teve uma grande parte do seu aprendizado alimentado pela 

imaginação. 

Sendo assim, a primeira dificuldade identificada no estudo do filme, foi a desconstrução desses 

elementos que foram internalizados por Jack. Esta compreensão foi incômoda para garoto, pois o mesmo 

precisou entender que muitas coisas que ele acreditava não existir, na verdade existem. O desconforto 

de Jack ao desmontar estas formulações foi visível, e isto pode interferir no sentimento de confiança do 

menino em relação a outras pessoas entendendo que “a constituição do sujeito é vista, pois, como 

resultado de um processo de conversão do social no individual, sem que indivíduo e sociedade 

mantenham entre si uma relação isomórfica” (AGUIAR, 2000). 

Vygotsky fala que signo pode ser caracterizado como tudo aquilo que tem significado, este 

significado é construído no plano externo e depois internalizado para o plano interno (AGUIAR, 2000). 

Este plano externo está ligado ao que é historicamente construído, por isso o processo consiste no resgate 

deste conceito, para levá-lo a um plano interno e assim ser transformado pelo signo e produzir seus 

próprios significados. (SMOLKA, 1992). 

No caso de Jack, pode-se trabalhar a mudança deste significado através desses novos processso 

simbólicos em que o garoto está vivendo. Jack antes, acreditava que o mundo era o quarto, hoje ele sabe 

que o mundo é bem maior do que um quarto. Jack antes morava em um quarto, hoje o garoto mora em 

uma casa. Jack achava que só existiam duas pessoas no mundo (ele e a Mam) agora ele sabe que além 

dele e da Mam, tem a avó, o avô, o padrasto da mãe e muitas outras pessoas. A linguagem no campo da 
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consciência, é capaz de reorganizar esses processos de percepção do mundo exterior e elaborar novos 

significados para essa percepção (LURIA, 1997). 

No caso do sentimento de desconfiança, poderia-se trabalhar com o garoto o fato de que antes as 

circunstâncias eram bem diferentes, por isso foi necessário utilizar este método. Acreditamos que a 

estratégia de Joy foi eficiente porque, a possibilidade do garoto saber que existia algo que ele não poderia 

ter contato — estaria restrito desse benefício — promoveria mais transtornos a Jack como a falta da 

liberdade, e ansiedade para sair e conhecer o mundo e também as coisas do mundo. 

Nesse sentido estaremos trabalhando em direção a perspectiva de Vygotsky que busca 

compreender as experiências que influem na personalidade e no ambiente, fazendo uma análise de como 

estes novos ambientes interferem na experiência emocional do garoto. Assim como, possibilita entender 

o quanto o cativeiro o afetou; e se for muito, as possibilidades de alterar este efeito (DANIELS, 2011). 

Compreendendo que a linguagem não se limita apenas a um meio de comunicação, mas também é uma 

forma de consciência e de pensamento humano (LEONTIEV, 1978). 

Outras possíveis demandas clínicas seriam a configuração da subjetividade de Jack. Com 

Vigotski, a Psicologia tem a possibilidade de uma direção que tem como seu objeto a subjetividade. 

Sendo que, a experiência de subjetividade de Jack era restrita as experiências de sua mãe o que gera uma 

certa dependência do garoto em relação a sua figura materna. Este processo pode interferir no caráter 

racional, e nos processos de pensamento do garoto, que sempre foram ligados a experiência de vida da 

mãe, como uma forma de imitação (BOCK, GONÇALVES E FURTADO, 2007). 

Bock, Gonçalves e Furtado (2007), consideram que o psiquismo se configura na relação da 

natureza interagindo com o homem na natureza. Por isso, a Psicologia Sócio-histórica no caso de Jack 

vai buscar compreender os processos individuais que constituem a formação do garoto para valorizar 

sua subjetividade no campo social. Este estudo de uma parte da vida de Jack, é importante para incentivar 

mais pesquisas relacionadas a crianças que nasceram em ambientes atípicos, isolados do contexto social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vygotsky e a Psicologia Sócio-Histórica auxiliaram na interpretação dos fatores psíquicos que 

envolvem a dinâmica de vida de Jack incluindo os mecanismos psicológicos superiores de onde derivam 

a consciência que dar lugar ao desenvolvimento mental que influencia na linguagem e aprendizagem da 

construção histórica e social do garoto Jack. 

Entender esta interação a luz das referências da Psicologia Sócio-Histórica foi importante para 

elucidar o fato de que mesmo em isolamento, o social e o cultural influenciam no desenvolvimento dos 

sujeitos, e em suas formas de ver o mundo, e também perceber as interferências negativas desse 

isolamento. Mesmo Jack acreditando que o mundo era limitado a quatro paredes de um quarto, o garoto 

tinha em si fatores derivados da cultura, que foram formulados por um alguém, que ele não conhecia, 
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ainda assim apropriava-se desses conceitos para construir a sua própria forma de ver o mundo ou de 

pensar sobre; um exemplo disso é o Natal ou o simples fato de escovar os dentes. 

Todos estes conhecimentos foram passados a Jack, inicialmente pela sua mãe, e depois 

internalizados para agora fazerem parte de sua vida. Em virtude dos estudos de Vygotsky é que hoje 

podemos entender como é configurada estes processos. Apesar de Jack utilizar-se desses conceitos, o 

garoto é que dá sentido e significado a eles, no plano individual.  

Acreditamos que esta pesquisa possa contribuir para estudos relacionadas a pessoas, que como 

Jack, nasceram e passaram boa parte de suas vidas em ambientes isolados. Aumentar este acervo é 

importante pois, ao realizar este estudo, notamos um pequeno déficit de pesquisas relacionadas a este 

tema e a este tipo de contexto. 

Portanto, esta análise promove uma maior visibilidade ao tema, garantindo mais debates e 

exploração desta dinâmica atípica que envolve a vida do menino Jack. Entendemos a relevância da 

Psicologia neste estudo e as suas respectivas contribuições para a abordagem sócio-cultural, assim como 

compreendemos o quanto é interessante as pesquisas de Vygotsky no que se refere aos mecanismos 

psicológicos e as funções psicológicas superiores. 
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