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4 O PENSAMENTO E A LINGUAGEM NA APRENDIZAGEM DE CONCEITOS 

 

 

“La palabra significativa es el microcosmos de la conciencia humana.” 
Vygotski (2001b, v.2, p. 347) 

 

 

 

Considerando ser na atividade pedagógica que se integram as atividades 

particulares do educador e dos estudantes por meio das mediações simbólicas como 

instrumento que se estabelece no processo de comunicação entre os indivíduos, a 

aprendizagem de conceitos assume a dimensão de ser um produto não natural no processo de 

desenvolvimento humano.  

Tendo consciência de que o ensino escolar é o instrumento social que tem a 

função de viabilizar a aprendizagem dos conhecimentos sócio-históricos, torna-se relevante 

que o educador se aproprie dos mecanismos constituivos do movimento de transformação da 

linguagem ao longo do desenvolvimento infantil e do processo social de constituição do 

pensamento como função psicológica superior própria do gênero humano.  

Concebe-se que a apropriação de tais conhecimentos se constitui como 

instrumentos que medeiam o processo de intervenção pedagógica promovido pelo educador 

no campo da linguagem ao longo do movimento dialógico dos conceitos presente na atividade 

orientada para o ensino e aprendizagem no contexto escolar. Tal apropriação teórica, por parte 

do educador, é considerada relevante nesta pesquisa, pois tem-se o entendimento de que as 

ações específicas do educador na atividade de ensino são decorrentes de mediações 

simbólicas que constituem a práxis  que possibilita a transformação dos indivíduos por meio 

da atividade pedagógica.   
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Tendo em vista tais pressupostos, adota-se na exposição do conteúdo do capítulo a 

explicitação dos conceitos essenciais elaborados por Vygotski e colaboradores a respeito do 

processo de constituição do pensamento e da linguagem, e, posteriormente, é realizada a 

análise de um sistema semântico que apresenta o movimento dialógico do conceito de base 

decorrente do processo de intervenção pedagógica no segundo momento da pesquisa 

empírica. Tal análise é elaborada a partir dos princípios psicológicos do pensamento e da 

linguagem de acordo com os pressupostos do enfoque histórico-cultural.  

 

 

4.1  A Linguagem como Instrumento Constitutivo do Pensamento  

 

 

Vygotski (1989, 1996, 1999, 2001a, b) aponta os trabalhos de Koffka, Kühler e 

Bühler como significativos dentro da psicologia estrutural, pois exploram o enfoque biológico 

do pensamento humano e apresentam contribuições vinculadas à zoopsicologia. Também 

apresenta os trabalhos de Piaget como sendo vinculados à psicologia estrutural e direcionados, 

especificamente, à psicologia infantil.  

Diante de críticas substanciais às teorias psicológicas anteriores sobre a relação 

entre o pensamento e a linguagem, é sinalizada uma nova concepção sobre a constituição dos 

processos mentais. Rivière (1988), ao sintetizar as elaborações vigotskianas sobre a 

concepção semiótica da consciência, resgata o conceito de linguagem utilizado originalmente 

na língua russa. “Myšlenie i reč”, traduzido como pensamento e linguagem na linguagem 

ocidental, não resgata a concepção ampla utilizada por Vigotski. De acordo com o autor1,  

                                                 
1 “El concepto de rec es amplio, y en Vygotsky se refiere, sobre todo, al lenguaje como atividad funcional, 
incluyendo, por tanto, un sentido muy pragmático, que se puede contraponer al de lenguaje como estructura 
abstracta o código analizable con independencia de su empleo interactivo. No se trata, por tanto, del habla como 
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O conceito de rec é amplo, e em Vygotsky se refere, sobretudo, à linguagem como 
atividade funcional, incluindo, portanto, um sentido muito pragmático, que se pode 
contrapor ao de linguagem como estrutura abstrata ou código analisável com 
independência de seu emprego interativo. Não se trata, portanto, da fala como 
realização motora, mas como atividade (deyatel ‘nost’) instrumental, situável no 
plano das unidades de análises da Psicologia, de que falava Vygotsky. (RIVIÈRE, 
1988, p. 81, tradução nossa). (SIC). 
 
 

 
A referência ao significado da palavra linguagem utilizada em geral por Vygotski 

na psicologia histório-cultural identifica a inadequação do termo a uma simples estrutura 

semântica composta por códigos sem função interativa. Inclui a perspectiva de a linguagem 

ter uma estrutura funcional e instrumental que possibilita aos sujeitos interagirem entre si. As 

funções da linguagem transcendem os limites da oralidade como ação motora, apontando-a 

como uma operação na atividade humana. Esta abordagem psicológica entende a linguagem 

como elemento constitutivo da consciência e, portanto, como elemento presente nas relações 

do pensamento. Considera a linguagem como uma “atividade instrumental” essencialmente 

humana.  

Como atividade, a linguagem deve ser entendida como uma unidade molar 

presente na organização das ações e operações do homem com a realidade objetiva. Como 

instrumento, identifica a presença de características essencialmente humanas por possibilitar 

ao homem apropriar-se das elaborações históricas e culturais da sociedade, humanizando o 

próprio homem e, ao mesmo tempo, transformando a sua própria constituição e conduta.  

A atividade instrumental no homem, diferentemente da dos animais2, assume 

caráter de processo social e é realizada coletivamente. Um exemplo clássico de atividade 

instrumental no homem é a caçada. Trata-se de uma ação coletiva movida pela necessidade do 

                                                                                                                                                         
realización motora, sino como actividad (déiatielnost) instrumental, situable en el plano de las unidades de 
análisis de la Psicología, de que hablaba Vygotsky.”(RIVIÈRE, 1988, p. 81). 
 
2 “Por mais complexa que seja a atividade ‘instrumental’ dos animais jamais tem o caráter de um processo social, 
não é realizada coletivamente e não determina as relações de comunicação entre os seres que a 
efetuam.”(LEONTIEV, [1970?], p. 81). 
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grupo de sujeitos que se organiza em ações individuais e coletivas com o objetivo de atingir 

um produto - a caça - que por sua vez será objeto de consumo da coletividade envolvida na 

atividade. As ações, seqüenciadas e executadas pelos sujeitos em atividade, assumem 

características essencialmente humanas à medida que são planejadas e executadas 

coletivamente, superando a concepção instintiva própria dos animais. Na execução das ações, 

o homem faz uso de instrumentos que possibilitam a mudança de qualidade do próprio 

trabalho que, por sua vez, dá origem à forma humana de reflexo da realidade, ou seja, a 

consciência. 

 No processo de constituição do homem, “a passagem à consciência é o início de 

uma etapa superior ao desenvolvimento psíquico. O reflexo consciente, diferentemente do 

reflexo psíquico próprio do animal, é o reflexo da realidade concreta [...] que distingue as 

propriedades objetivas estáveis da realidade”.(LEONTIEV, [1970?], p. 75). Este processo 

ocorre, de acordo com os fundamentos do materialismo histórico dialético3, a partir do 

trabalho.  

Com as necessidades decorrentes da vida social, o homem organiza as ações 

individuais e coletivas, instituindo-se o trabalho e a linguagem como estímulos determinantes 

e essenciais para a constituição da consciência no homem. O trabalho é caracterizado, 

inicialmente, pela fabricação de instrumentos e efetua-se na atividade coletiva. A linguagem é 

caracterizada como um instrumento mediador das concepções elaboradas socialmente e faz 

uso de signos, considerados instrumentos de relação entre as pessoas. No trabalho, as ações 

dos homens assumem duas funções que são apontadas por Leontiev ([1970?], p.92): “uma 

função imediatamente produtiva e uma função de ação sobre os outros homens, uma função 

de comunicação”.  

                                                 
3 De acordo com Engels, “o trabalho criou o próprio homem”.  
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 O conceito de instrumento, inerente à atividade instrumental, não deve ser 

compreendido apenas como um objeto de forma particular, com características físicas 

determinadas, mas também como um objeto social. No exemplo da caçada, a organização 

social presente na atividade coletiva faz uso de objetos físicos na ação executora de abater a 

caça, os quais assumem também a característica de objetos sociais. Entre os objetos físicos 

presentes na atividade instrumental, concebe-se que a criação e a manutenção dos mesmos 

como ferramentas coletivas assumem também características sociais, uma vez que o objeto 

em si é fruto da necessidade humana em geral.  Pela transmissão de sua função aos herdeiros 

da cultura, o objeto constitui-se num instrumento com significado social. Trata-se de 

instrumentos materiais, com significação social, desenvolvidos na atividade humana, com a 

função mediadora entre as pessoas e a realidade objetal.  

A linguagem é considerada como um instrumento social que faz uso de signos 

para estabelecer a comunicação entre os sujeitos. No exemplo da caçada, na atividade de 

trabalho, os homens interagem com os demais e faz-se necessária a comunicação entre eles. 

Os movimentos e os sons vocais decorrentes da interação dos homens assumem a função de 

mediação entre os sujeitos, ou seja, a função comunicativa.  

Do movimento de interação entre as pessoas, originam-se os signos que se 

constituem também em instrumentos sociais que cumprem o objetivo primordial de 

possibilitar a comunicação entre os sujeitos. A função mediadora dos signos se estabelece na 

relação entre as pessoas. Dos gestos à linguagem sonora articulada, a linguagem se estabelece 

como instrumento social de comunicação.  

Diferenciando a linguagem do homem da linguagem dos animais, Luriá (1987, 

p.26) afirma que a essência entre elas é que nos animais a linguagem “é apenas um meio para 

a criação de formas complexas de comunicação afetiva”. Para os homens, a linguagem 

assume a característica de sistema de códigos que designam objetos externos e suas relações. 
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“[...] com a ajuda desses códigos incluem-se os objetos em determinados sistemas de 

categorias. Esse sistema de códigos leva à formação da consciência ‘categorial’.” (LURIA, 

1987, p. 26). Os signos pertencentes ao sistema social de códigos têm um conteúdo implícito 

que representa um objeto entre os demais, e identificam características de uma categoria de 

objetos reconhecidos socialmente, diferentemente dos demais objetos.   

O conteúdo da palavra, que identifica o significado social do objeto, é resultado 

do processo de consciência do homem na atividade instrumental. Identificando a relação entre 

a palavra e o seu conteúdo com a consciência do homem na atividade, Leontiev afirma que: 

 
O elo direto que existe entre a palavra e a linguagem, de um lado, é a atividade de 
trabalho dos homens, do outro, é a condição primordial sob a influência da qual 
eles se desenvolvem enquanto portadores do reflexo consciente e ‘objetivado’ da 
realidade. Significando no processo de trabalho, um objeto, a palavra distingue-o e 
generaliza-o para a consciência individual, precisamente na sua relação objetiva e 
social, isto é, como objeto social. (LEONTIEV, [1970?], p. 93). 
 

 

Nas ações de trabalho e de interação entre os homens, a palavra representa o 

significado social na comunicação e faz uso do sistema de códigos vigente. Ao mesmo tempo, 

a palavra reflete a consciência individual da realidade objetiva, identificando o pensamento do 

homem em relação ao objeto social. Dessa forma, “a linguagem não desempenha apenas o 

papel de meio de comunicação entre os homens, ela é também um meio, uma forma da 

consciência e do pensamento humanos [...]. Torna-se a forma e o suporte da generalização 

consciente da realidade”. (LEONTIEV, [1970?], p. 93).  

No movimento de análise da relação histórica existente entre o pensamento e a 

palavra, Vigotski identifica que existem momentos em que tais processos se integram e em 

outros esse fato não ocorre. O significado da palavra é apontado por Vygotski como a 

unidade que efetiva a integração entre os dois processos mentais. “O significado da palavra 

[...] é a unidade de ambos os processos, que não admite mais decomposição e sobre a qual não 
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se pode dizer que representa: um fenômeno da linguagem e do pensamento”. (VYGOTSKI, 

2001b, v.2, p. 289, tradução nossa)4.  

Como unidade integradora do pensamento e da linguagem verbal, o significado da 

palavra corresponde à generalização do conceito relacionado ao objeto social. Ao mesmo 

tempo em que a palavra é representativa do sistema social de códigos, como instrumento 

semiótico, a palavra representa um conceito elaborado, histórico e cultural, no processo social 

de apropriação da realidade objetiva. O significado da palavra, diante da duplicidade da 

função semiótica, constitui-se num fenômeno verbal e intelectual. A integração entre os 

processos mentais por meio do significado da palavra é definida por Vygotski na seguinte 

afirmativa: 

 
O significado da palavra é um fenômeno do pensamento somente na medida em 
que o pensamento está ligado à palavra e encarnado nela e vice-versa, é um 
fenômeno da linguagem somente na medida em que a linguagem está ligada ao 
pensamento e iluminado por ele. É um fenômeno do pensamento verbal ou da 
palavra com sentido, é a unidade do pensamento e da palavra. (VYGOTSKI, 
2001b, v.2, p. 289, tradução nossa).5 
 
 
 
 

A possibilidade de compreensão da relação entre o pensamento e a linguagem por 

meio da unidade presente no significado da palavra, decorrente da síntese histórica do 

fenômeno, elaborada por Vygotski, é de fundamental importância para a psicologia histórico-

cultural; no entanto, o próprio autor identifica que o traço mais importante, essencial na sua 

tese, refere-se à concepção de que “os significados das palavras evoluem” (VYGOTSKI, 

                                                 
4 “El significado de la palabra, como hemos intentado explicar anteriormente, es la unidad de ambos procesos, 
que no admite más descomposición y acerca de la cual no se puede decir qué representa: un fenómeno del 
lenguaje o del pensamiento.” (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 289). 
 
5 “El significado de la palabra es un fenómeno del pensamiento sólo en la medida en que el pensamiento está 
ligado a la palabra y encarnado en ella y viceversa, es un fenómeno del lenguaje sólo en la medida en que la 
medida en que el lenguaje está ligado al pensamiento e iluminado por él. Es un fenómeno del pensamiento verbal 
o de la palabra con sentido, es la unidad del pensamiento y la  palabra.”(VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 289, grifo 
do autor). 
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2001b, v.2, p. 289)6. Vygotski aponta que a concepção evolutiva do significado da palavra 

constitui-se no elemento diferenciador das outras interpretações do fenômeno realizadas pela 

psicologia associativa; é o elemento que possibilita a superação da concepção de que a 

palavra e o significado ocorrem numa relação direta possibilitada pela concepção de 

associação de idéias.  

Diante do elemento diferenciador próprio da psicologia histórico-cultural, 

concebe-se que o pensamento e a linguagem se integram a partir do significado da palavra. 

Também se deve considerar que o significado da palavra evolui à medida que os sujeitos se 

apropriam das elaborações culturais acerca da realidade objetal. Essa evolução ocorre diante 

das interações dos sujeitos ao longo das atividades humanas, caracterizando o 

desenvolvimento do pensamento no movimento de apropriação dos conceitos.  Diante desses 

fatos torna-se fundamental resgatar a origem do pensamento e da linguagem no homem como 

processos mentais presentes na evolução ontogenética. A compreensão da evolução histórica 

e cultural da linguagem e do pensamento possibilita o esclarecimento das necessidades do 

próprio homem no seu processo de formação e constituição. 

 

 

4.2 Pensamento e Linguagem: Aspectos Filogenético e Ontogenético 

 

 

Estudos realizados por diversos pesquisadores sobre a gênese do pensamento e da 

linguagem buscam identificar a relação entre ambos a partir de experimentos com animais e 

                                                 
6 “Pero el hallazgo más importante no es esta tese en si, sino su consecuencia, que representa la conclusión 
central y de mayor trascendencia de nuestra investigaciones. Hemos demostrado que los significados de las 
palabras evolucionan. (VYGOTSKY, 2001b, v.2, p. 289, grifo do autor). 
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seres humanos. Identificam-se estudos como os de Köhler, Borovski e Bühler, entre outros7, 

que buscam identificar tanto nos animais (como a abelha e as aves), quanto nos antropóides, 

as relações entre o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento do pensamento. Tais 

estudos são analisados por Vygotski, Leontiev e Luriá na busca da compreensão do 

desenvolvimento do psiquismo humano e na investigação da linguagem como instrumento 

semiótico constituinte das funções psíquicas superiores. 

Constata-se, tanto nos estudos filogenéticos quanto nos ontogenéticos, que a 

relação existente entre o pensamento e a linguagem não é constante, mas variável, tanto em 

qualidade quanto em quantidade. Vygotski (2001b, v.2, p. 91, tradução nossa)8 afirma que 

“[…] a evolução da linguagem e do pensamento não é paralela nem uniforme. Suas curvas de 

crescimento se juntam e separam-se repetidas vezes, cruzam-se, durante determinados 

períodos se alinham em paralelo e chegam, inclusive, a fundir-se em algum momento, 

voltando a bifurcar-se a continuação.”   

Vygotski (2001b, II), no artigo sobre as raízes genéticas do pensamento e da 

linguagem, identifica a síntese dos trabalhos de Köhler e Bühler a partir dos experimentos 

realizados com primatas superiores. De acordo com Köhler, os chimpanzés manifestam uma 

inteligência parecida com a humana, não sendo possível identificar uma linguagem 

comparável à humana; conseqüentemente, assinala que as operações intelectuais dos 

antropóides são independentes da linguagem. Em seus experimentos, o autor analisa 

empiricamente e oferece explicações teóricas ao demonstrar a especificidade das reações 

intelectuais em comparação com as reações causais decorrentes do movimento de apreensão 

de objetos por ensaio e erro. Contrariamente aos partidários da psicologia biológica e da 

                                                 
7 Tanto Vygotsky quanto Leontiev identificam Köhler, Yerkes, Borovski, Wundt, Bühler, Learned, Kafka e Von 
Frisch como pesquisadores que analisam as relações entre o pensamento e a linguagem no aspecto filogenético. 
 
8 “[…] la evolución del lenguaje y el pensamiento no es paralela ni uniforme. Sus curvas de crecimiento se 
juntan y separan repetidas veces, se cruzan, durante determinados períodos se alinean en paralelo e llegan 
incluso a fundirse en algún momento, volviendo a bifurcarse a continuación.” 
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psicologia subjetivista, na interpretação dos resultados empíricos obtidos com primatas sobre 

as ações práticas baseadas em ensaio e erro, todos reconhecem “em primeiro lugar a 

autenticidade das observações de Köhler  e, em segundo lugar,  a independência entre os atos 

e a linguagem do chimpanzé, o que para nós é ainda mais importante”. (VYGOTKI, 2001b, 

v.2, p. 93, tradução nossa)9.  

Nos experimentos sobre a capacidade de apreensão manual de objetos com 

primatas e com crianças pequenas realizados por Bühler, identifica-se que “os atos do 

chimpanzé são completamente independentes da linguagem e, no ser humano, as formas mais 

evoluídas de pensamento técnico-instrumental guardam relação muito menor com a 

linguagem e os conceitos que outras formas de pensamento”. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 93, 

grifo do autor, tradução nossa)10. Os experimentos e observações clínicas realizados pelo 

autor apontam para a noção de que, no pensamento do adulto, a relação entre o intelecto e a 

linguagem não é constante, nem semelhante para todas as funções e formas de atividade 

intelectual ou verbal.  

Leontiev [1970?], ao identificar as características gerais do psiquismo animal, 

discute a relação existente na comunicação entre os animais e os meios sonoros emitidos 

pelos mesmos.  O autor pontua que esse fato levou a falar-se de uma certa “linguagem” 

animal, identificada quando os mesmos se relacionam com os seus semelhantes. No entanto, o 

autor afirma que “a comunicação nos animais permanece nos limites da atividade estritamente 

instintiva, tanto pelo seu conteúdo como pelo caráter dos processos concretos que a realizam.” 

(LEONTIEV, [1970?], p. 73). O autor cita experimentos realizados com aves e antropóides, 

participando de situações conflituosas, em que tais animais emitem sons. O autor identifica 

                                                 
9 “[...] en primer lugar la autenticidad de las observaciones de Köhler y, en segundo lugar, la independencia entre 
los actos y el lenguaje del chimpancé, lo cual es para nosotros aún más importante.”(VYGOTSKI, 2001b, v.2, 
p.93). 
 
10 “Los actos del chimpancé son completamente independientes del lenguaje y, en el ser humano, las formas más 
evolucionadas de pensamiento técnico-instrumental guardan mucha menos relación con el lenguaje e los 
conceptos que otras formas de pensamiento”.(VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 93, grifos do autor) .  
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que o comportamento vocal dos mesmos é fundamentalmente semelhante, pois seu 

comportamento não se liga a qualquer modo de reflexão psíquica sobre a realidade objetiva, 

mas constitui-se numa reação puramente instintiva.  

Luriá, ao refletir sobre o problema da linguagem e a consciência, estabelece as 

diferenças entre a linguagem do homem e a dos animais: 

  
Pelo termo linguagem humana entendemos um complexo sistema de códigos que 
designam objetos, características, ações ou relações; códigos que possuem a função 
de codificar e transmitir a informação, introduzi-la em determinados sistemas. A 
‘linguagem dos animais, que não possui estas características, é uma ‘quase-
linguagem’. [...] Portanto, a linguagem desenvolvida do homem é um sistema de 
códigos suficiente para transmitir qualquer informação, inclusive fora do contexto 
de uma ação prática. (LURIA, 1987, p. 25). 
 
 
 

As características filogenéticas do pensamento e da linguagem, sintetizadas por 

Vygotski (2001b, v.2), indicam que estas têm raízes diferentes e que seguem linhas distintas, 

independentes entre si. Indica que, nos animais inferiores e superiores11, as ações práticas não 

se vinculam à linguagem propriamente dita, tendo origens mentais em processos distintos. 

Entre os animais não se pode identificar relações constantes entre o pensamento e a 

linguagem, assumindo características diversas entre elas. O autor também declara que os 

antropóides não manifestam correspondência entre o pensamento e a linguagem, como fazem 

os homens, apesar de manifestarem um intelecto semelhante ao do homem no que se refere ao 

uso de instrumentos e de manifestarem linguagem semelhante no aspecto fonético, na função 

emocional e nos rudimentos da função social. Diante dessas características, o autor afirma que 

é indiscutível a presença de uma fase pré-lingüística no desenvolvimento da inteligência e 

uma fase pré-intelectual no desenvolvimento da linguagem. 

 Leontiev, ao analisar o desenvolvimento do psiquismo animal e humano, 

diferencia-os ao afirmar que “no mundo animal, as leis gerais que governam as leis do 

                                                 
11 Consideram-se como animais inferiores as aves e insetos e os animais superiores aqueles que fazem uso de 
instrumentos na execução de ações, como os primatas.  
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desenvolvimento psíquico são as da evolução biológica; quando se chega ao homem, o 

psiquismo submete-se às leis do desenvolvimento sócio-histórico”. (LEONTIEV, [1970?], p. 

73, grifo do autor).  

A diferenciação realizada por Leontiev sobre a essência do desenvolvimento 

filogenético e ontogenético é mencionada, de forma indireta, na indicação feita por Vygotski 

(2001b, v.2, p. 102-3, tradução nossa)12 quando afirma que “deixando por completo de lado  a 

questão do paralelismo entre a ontogenia e a filogenia ou outra relação mais complexa entre 

elas, podemos estabelecer diferentes raízes genéticas e diferentes linhas na evolução do 

pensamento e da linguagem”.  

No que se refere ao desenvolvimento do psiquismo dos seres humanos, as relações 

entre o pensamento e a linguagem se estabelecem de forma mais intrínseca e obscura. De 

acordo com Vygotski (2001b, v.2, p. 105), no desenvolvimento ontogenético, o pensamento e 

a linguagem partem de raízes distintas, semelhantemente à filogenia. Identifica-se, também no 

desenvolvimento da linguagem da criança, uma “etapa pré-intelectual”, assim como uma 

“etapa pre-lingüística” no desenvolvimento do pensamento. No entanto, a partir de um 

determinado momento, os dois processos mentais, que se estabelecem seguindo linhas 

distintas e independentes, interpenetram-se e o pensamento se faz verbal e a linguagem 

intelectual.  

Para Vygotski (1989, p. 27, grifos do autor), “o momento de maior significado no 

curso do desenvolvimento intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de 

inteligência prática e abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática, então duas 

linhas completamente independentes de desenvolvimento, convergem”. A partir do momento 

em que o uso de signos é apropriado pelas ações práticas, ocorre uma reorganização das 

                                                 
12 “dejando por completo a un lado a cuestión del paralelismo entre la ontogenia y la filogenia o otra relación 
más compleja entre ellas, podemos establecer distintas raíces genéticas y diferentes líneas en la evolución del 
pensamiento y el lenguaje.” (VYGOTSKI , 2001b, v.2, p. 102-3). 
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mesmas de forma inteiramente nova. Segundo o autor, a criança passa a controlar o ambiente 

com a ajuda da fala, fato que promove alterações no próprio comportamento da criança.  

As características da filogenia fazem-se evidentes no desenvolvimento da criança 

no primeiro ano de vida, quando a linguagem assume função social e emocional como recurso 

comunicativo. Após o primeiro ano, verifica-se, num determinado momento, que o 

pensamento e a linguagem se interpenetram e coincidem, e o comportamento da criança 

assume características diferentes, essencialmente humanas. Nessa fase, a criança passa a 

relacionar cada objeto a uma palavra. Inicialmente, a criança relaciona mecanicamente o 

objeto ao nome, e, posteriormente, apropria-se do significado social próprio de cada termo. 

Vygotsky identifica o processo de transformação e de apropriação dos signos pela criança, 

afirmando que: 

 
A criança, quando vê um objeto novo, pergunta como se chama. Sente a 
necessidade da palavra e trata ativamente de apropriar-se do signo pertencente a 
cada objeto, do signo que lhe serve para nomear e comunicar-se.  Se na primeira 
etapa do desenvolvimento a linguagem infantil é [...] afetivo-volitiva no tocante a 
seu valor psicológico, a partir da segunda etapa, a linguagem entra na fase 
intelectual de seu desenvolvimento. Pelo que parece, a criança descobre a função 
simbólica da linguagem. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 104, tradução nossa)13. 
 
 

 
 
Na fase intelectual, a criança compreende a relação entre o signo e o significado. 

Essa ação mental transcende a simples utilização de idéias e suas associações. A criança passa 

a fazer uso dos primeiros conceitos, identificados como gerais. A palavra assume função 

significativa para a criança. Vygotski (2001b, v.2, p. 105)14 chama a atenção para fato de que 

o “[...] ‘maior descobrimento na vida da criança’ tão somente se torna possível numa 

                                                 
13 El niño, cuando ve un objeto nuevo, pregunta cómo se llama. Siente la necesidad de la palabra y trata 
activamente de apropiarse del signo perteneciente a cada  objeto, del signo que le sirve para nombrar y 
comunicarse. Si en su primera etapa de desarrollo el lenguaje infantil es, [...] afectivo-volitivo en cuanto a su 
valor psicológico, a partir de la segunda etapa el  lenguaje entra en la fase intelectual de su desarrollo. Al 
parecer, el niño descubre la función simbólica del lenguaje. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 104). 
 
14 “ [...] ‘mayor descubrimiento en la vida del niño’ tan solo resulta posible en una determinada etapa, 
relativamente avanzada, del desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Para ‘descubrir’el lenguaje hay que 
pensar’”. (Ibid., p. 105, grifo do autor). 
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determinada etapa relativamente avançada, a do desenvolvimento do pensamento e da 

linguagem. Para ‘descobrir’ a linguagem, ela tem que pensar’”. No movimento de 

identificação do significado da palavra, do conceito, estabelece-se uma ação primordial do 

psiquismo humano, a relação entre o pensamento e linguagem que se manifesta por meio de 

signos. O entrelaçamento existente entre o signo e o significado ocorre por meio do 

pensamento como característica essencialmente humana. 

Constatam-se, no movimento de entrelaçamento entre a linguagem e o 

pensamento, dois processos de organização com estrutura e função distintas: a linguagem 

interna e externa. Várias são as interpretações sobre o conteúdo e sobre a constituição das 

mesmas; no entanto, a psicologia histórico-cultural não aceita a proposição de que o 

pensamento seja simplesmente a linguagem inibida ou não-verbalizada. Também não concebe 

que a gênese da linguagem interna infantil siga etapas que vão simplesmente da linguagem 

audível, externa, ao sussurro e, posteriormente, à linguagem silenciosa, interna.  

Ao analisar o movimento constitutivo da linguagem, Vygotski (1989, 2001b, v.2) 

não identifica o sussurro como uma etapa intermediária entre a linguagem interna e externa, 

conforme outras abordagens teóricas, uma vez que não há relação direta entre os aspectos 

estrutural, funcional e genético da linguagem. Em seus experimentos sobre o sussurro (ou a 

fala em voz baixa), o autor identifica essa forma de manifestação do pensamento em crianças 

de cerca de três anos em situações de pressão social quando as mesmas sentem necessidade de 

organizar suas ações por meio da linguagem.  

Experimentos15 semelhantes aos desenvolvidos por Köhler, realizados pelos 

colaboradores de Vygotski (1989, p.27), em especial por Levina, identificam que a fala “surge 

espontaneamente e continua quase sem interrupção [...] aumentando em intensidade e torna-se 

persistente toda vez que a situação se torna mais complicada e o objetivo mais difícil de ser 

                                                 
15 Vygotski identifica estes experimentos como sendo semelhantes aos desenvolvidos por Köhler com primatas, 
no entanto observa crianças diante de uma situação problema, quando se faz necessário o uso de instrumentos 
para tomar posse de objetos desejados pela própria criança, por exemplo, um doce. 
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atingido”. Ao propor problemas práticos a crianças de 4 a 5 anos, constatou-se que a 

verbalização “consistia na descrição e análise da situação, adquirindo, aos poucos, o caráter 

de ‘planejamento’, expressando possíveis caminhos para a solução de problema. Finalmente, 

ela [a fala] passava a ser incluída como parte da própria solução”. (p. 27-8). Em diversas 

situações de laboratório, Vygotski demonstra que a fala e a ação assumem importância 

semelhante para a criança quando busca atingir seus objetivos e que, quanto mais complexa a 

ação, maior é a importância que a fala adquire na operação realizada. O autor conclui que: 

 
 
[...] as crianças resolvem suas tarefas práticas com a ajuda da fala, assim como 
dos olhos e das mãos. Essa unidade de percepção, fala e ação, que, em última 
instância, provoca a internalização do campo visual, constitui o objeto central de 
qualquer análise da origem das formas caracteristicamente humanas de 
comportamento. (VIGOTSKI, 1989, p. 28, grifo do autor). 
 

 

Como características essencialmente humanas, Vygotski identifica que a criança 

executa operações concretas de forma mais livre com a ajuda da fala, e consegue executar 

procedimentos na solução de situações-problema que não estão presentes no campo visual 

imediato. Tal fato significa que a fala da criança atua como elemento mediador, como agente 

indireto capaz de incluir estímulos que não se fazem presentes na imediatez da ação, 

planejando ações futuras. Outra característica apontada por Vygotski é a redução da 

impulsividade e da espontaneidade presentes nas ações dos primatas. A partir da fala, a 

criança planeja e executa as soluções elaboradas na atividade. Com isso, a fala “além de 

facilitar a efetiva manipulação de objetos pela criança, controla, também, o comportamento da 

própria criança. Assim, com a ajuda da fala, as crianças, diferentemente dos macacos, 

adquirem a capacidade de ser tanto sujeito como objeto do seu próprio comportamento”. 

(VIGOTSKI, 1989, p. 29, grifos do autor). A fala durante a ação possibilita à criança 

perceber-se na atividade como sujeito que executa e que planeja a própria ação.   
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O fato de a criança pequena exteriorizar seus pensamentos na forma de linguagem 

verbal, mesmo que não seja dirigida a outras pessoas, é identificada por Piaget como 

“linguagem egocêntrica”16. Recebe essa denominação justamente por não ser dirigida a 

nenhuma pessoa, por não ter caráter comunicativo e aparentemente ser dirigida a si mesma.  

Para Vygotski (1989) e colaboradores, essa fala externa, chamada de “fala 

egocêntrica”, deve ser entendida como uma forma de transição entre a fala exterior e a fala 

interior. A sua função constitui-se na base para a fala interior e, na sua forma externa, assume 

característica de comunicação. Assim, na medida em que a criança se socializa, a linguagem 

assume características de comunicação social, sendo dirigida a outras pessoas, passando a ser 

identificada como linguagem social. 

Vygotski afirma que para a criança, inicialmente, a linguagem tem uma função 

social, de comunicação com os demais sujeitos, e, posteriormente, assume função de 

planejamento nas diferentes situações-problema.  

 
Temos de dizer que, ao que parece, a linguagem egocêntrica, além de sua função 
puramente expressiva e de descarga, além do simples acompanhamento da 
atividade infantil, converte-se com grande facilidade em pensamento, no sentido 
próprio da palavra, assim dizendo, assume a função de uma operação planejada, ou 
de resolução das dificuldades que surgem no curso da atividade. (VYGOTSKI, 
2001b, v.2, p. 108, tradução nossa)17. 
 
 
 

A linguagem externa, nesta abordagem psicológica, caracteriza-se como social, 

uma vez que a criança se expressa sonoramente para comunicar-se com as pessoas. A 

                                                 
16 De acordo com Luriá (1987, p.110), Piaget interpreta o fenômeno de acordo com a concepção de que a criança 
quando nasce “é um ser autístico, um pequeno ermitão que vive em si mesmo, comunicando-se pouco com o 
mundo externo”.  
    Vygotski, no artigo El problema del lenguaje y el pensamiento del niño en la teoría de Piaget, cita o próprio 
autor na seguinte afirmativa: “Hemos denominado egocéntrico el pensamiento del niño, - dice Piaget -, tratando 
de expresar con ello que ese pensamiento sigue siendo autista en cuanto a su estructura, pero que sus intereses no 
están orientados ya exclusivamente hacia la satisfacción de las necesidades orgánicas o de las necesidades del 
juego, como en el autismo puro, sino que están orientados también hacia la adaptación mental, a semejanza del 
pensamiento adulto”. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 35, grifo do autor). 
 
17 Hemos de decir que, al parecer, el lenguaje egocéntrico, aparte de su función puramente expresiva y de 
descarga, aparte do simples acompañamiento de la actividad infantil, se convierte con gran facilidad en 
pensamiento, en el sentido propio de la palabra, es decir, asume la función de una operación planificadora, o de 
resolución de las dificultades que surgen en el curso de la actividad. (Ibid., p. 108). 
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linguagem, nos primeiros momentos de vida, é entendida como mecanismo de contato social e 

manifestação de emoções e sentimentos. Ainda na função social, a linguagem, nos primeiros 

anos de vida, é compreendida como instrumento de comunicação e manifestação de interesses 

pessoais, porém assume características mais elaboradas, fazendo uso de palavras que 

representam conceitos constituídos socialmente. 

A inter-relação das falas externa e interna, social e egocêntrica, é percebível por 

meio de muitos processos de transição. Um deles é identificado quando a criança se percebe 

incapaz de resolver sozinha um problema. Nos experimentos realizados por Vygotski e 

colaboradores, verifica-se que as crianças, quando encontram dificuldade em executar uma 

ação, recorrem verbalmente aos adultos, procurando descrever o método que utilizaram para 

executar as ações. A linguagem da criança assume a característica de instrumento de revisão 

das próprias ações.  

A fala externa, ou social, passa pela maior mudança diante do desenvolvimento da 

linguagem da criança a partir do momento em que a fala socializada é internalizada. Diante da 

dificuldade na execução de uma atividade, na ausência do adulto, a criança recorre a si 

própria, verbalizando as ações executadas. A verbalização da ação, seja para o adulto ou para 

si própria, é interpretada por Vygotski como um plano de ação que revela a íntima conexão 

entre a fala socializada e a fala egocêntrica. No momento em que a criança recorre a si mesma 

para retomar as ações executadas, a linguagem assume “uma função intrapessoal, além do seu 

uso interpessoal. [Assim] a história do processo de internalização da fala social é também a 

história da socialização do intelecto prático das crianças”. (VIGOTSKI, 1989, p. 30, grifo do 

autor).  

Nos experimentos realizados para a identificação das características da linguagem 

egocêntrica, são encontrados três aspectos distintos: a) manifesta-se como um monólogo 

coletivo evidenciando-se, com freqüência, entre crianças que se encontram em grupos numa 
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mesma atividade; b) ao participar do monólogo coletivo, a criança tem a ilusão de ser 

compreendida pelas pessoas ao seu redor; c) esta linguagem apresenta, no seu aspecto 

externo, semelhança à linguagem socializada, ou seja, é audível e não se caracteriza como um 

murmúrio. Assim, Vygotski (2001b, v.2, p. 315, tradução nossa) afirma que “subjetivamente, 

sob o ponto de vista da criança, a linguagem egocêntrica ainda não está separada da 

linguagem social (tem a ilusão de ser compreendida); objetivamente, sua situação (monólogo 

coletivo) e sua forma (vocalização) não se diferenciam da linguagem social”18. 

Para Vygotski, a linguagem egocêntrica assume características e funções 

específicas.  

A linguagem egocêntrica é interna por sua função, é uma linguagem para si mesmo, 
que se encontra no caminho de passagem ao interior, é uma linguagem meio 
incompreensível para os que rodeiam o sujeito. É uma linguagem que brota 
interiormente, de forma profunda no comportamento da criança, porém 
fisiologicamente é, ainda, uma linguagem externa, e não manifesta a menor 
tendência a converter-se em sussurro ou em qualquer outra forma quase inaudível. 
(VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 108, tradução nossa)19. 
 
 
 

Sob essa perspectiva, concebe-se que a linguagem egocêntrica é interna, uma vez 

que tem a função de ser organizada para o próprio sujeito como instrumento que se estabelece 

como meio e fim do próprio pensamento, mas manifesta-se no processo de comunicação 

social de forma externa. Assim, Vygotski (2001b, v.2, p. 108) entende que “a linguagem se 

converte em interna psicologicamente antes que fisiologicamente”. 

Tal concepção é de extrema relevância para a psicologia histórico-cultural, pois 

ilumina a compreensão de que o movimento da linguagem nos seres humanos é 

correspondente à constituição das demais funções psíquicas superiores. Esse fato não exclui a 

                                                 
18 Subjetivamente, desde el punto de vista del niño, el lenguaje egocéntrico aún no está separado del lenguaje 
social (tiene la ilusión de ser comprendido); objetivamente, su situación (monólogo colectivo) y su forma 
(vocalización) no se diferencian del lenguaje social. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 315). 
 
19 El lenguaje egocéntrico es interno por su función, es un lenguaje para uno mismo, que se halla en el camino de 
pasar al interior, es un lenguaje medio incomprensible para los que rodean al sujeto. Es un lenguaje que ha 
brotado interiormente de forma profunda en el comportamiento del niño, pero a la vez fisiológicamente es 
todavía un lenguaje externa, y no manifiesta la menor tendencia a convertirse en susurro o en cualquier otra 
forma casi inaudible. (Ibid., p. 108) 
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importância da constituição fisiológica das funções mentais, mas identifica que, a partir das 

relações estabelecidas na atividade humana, o ser humano constitui-se tanto no aspecto 

psicológico quanto no fisiológico.  

No processo de investigação sobre o uso de signos na constituição das operações 

mentais da criança, Vygotski (2001b, v.2) identifica quatro etapas fundamentais. A primeira 

etapa é denominada pelo autor como “primitiva ou natural”. Consiste nas primeiras fases do 

desenvolvimento humano e corresponde à linguagem pré-intelectual e ao pensamento pré-

verbal. Essa fase é própria da criança pequena, que emite sons para chamar a atenção das 

demais pessoas, ou, ainda, para designar objetos que deseja pegar. Trata-se de uma fase em 

que a emissão sonora se estabelece como ferramenta de contato com as demais pessoas. É a 

forma primária de emissão da linguagem externa, social. 

A segunda etapa é denominada “ingênua”. Corresponde a uma fase em que a 

criança associa as propriedades do próprio corpo e dos objetos que a rodeiam aos termos 

lingüísticos que a identificam socialmente. De acordo com Vygotski, “[...] esta etapa se 

perfila com extraordinária nitidez na evolução geral da linguagem da criança e se manifesta 

de forma que o domínio das estruturas e formas gramaticais se antecipa nele ao domínio das 

estruturas e operações lógicas correspondentes a essas formas”. (2001b, v.2, p. 109, tradução 

nossa)20. Nessa fase, verifica-se que a criança já estabelece vínculo entre o signo e o 

significado da palavra. A linguagem assume função comunicativa propriamente dita. Por meio 

das palavras apreendidas nas interações sociais, a criança posiciona-se em relação aos sujeitos 

e objetos com que interage na forma de linguagem externa. 

A terceira etapa é denominada “fala egocêntrica da criança”. Caracteriza-se pelo 

uso de signos externos na resolução de tarefas psíquicas. “É a etapa tão conhecida de contar 

                                                 
20 “[...] esta etapa se perfila con extraordinaria nitidez en la evolución general del lenguaje del niño y se 
manifiesta en que el dominio de las estructuras y formas gramaticales se anticipa en él al dominio de las 
estructuras y operaciones lógicas correspondientes a esas formas.” (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 109). 
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com os dedos da aquisição da aritmética, a etapa dos signos mnemotécnicos externos como 

apoio à lembrança.” (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 109, tradução nossa)21. Entende-se que, 

nesta etapa do desenvolvimento da linguagem, haja um planejamento mental das ações da 

criança mediado por instrumentos concretos, como recursos de memória, e por signos, que se 

constituem em conceitos sociais apropriados anteriormente. Nesta etapa, verifica-se a 

presença de ações abstratas que variam em qualidade, no entanto, os signos e os recursos 

externos são internalizados por meio da mediação do significado social que os objetos 

possuem. Evidencia-se a relação mútua entre a linguagem externa e a interna como 

constitutiva do psiquismo da criança. 

Essa etapa antecede a posterior denominada “crescimento para dentro”. Vygotski 

a identifica assim, ao compreender que a linguagem externa se converte em linguagem 

interna. Torna-se possível identificar mudanças significativas no processo mental em relação 

à etapa anterior.  

 
Trata-se do cálculo mental ou da aritmética silenciosa no desenvolvimento da 
criança, é a denominada memória lógica, que utiliza relações internas na forma de 
signos interiores. Na esfera da linguagem, corresponde à fala interna ou inaudível. 
O mais notável neste sentido é que entre as operações externas e internas existe 
neste caso uma interação constante, as operações passam continuamente de uma 
forma a outra. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 109, tradução nossa)22. 

 
 

De uma forma geral, essas relações se estabelecem na esfera da linguagem verbal, 

no entanto, deve-se salientar que existem outras áreas do pensamento que não se vinculam, 

necessariamente, a essa forma de manifestação, inserindo-se também como função 

emocional-expressiva.  

                                                 
21 “Es la etapa tan conocida del contar con los dedos de la adquisición de la aritmética, la etapa de los signos 
mnemotécnicos externos como apoyo al recuerdo”. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 109). 
 
22 Se trata del cálculo mental o de la aritmética muda en el desarrollo del niño, es la denominada memoria lógica, 
que utiliza relaciones internas en forma de signos interiores. En la esfera del lenguaje, le corresponde el habla 
interna o inaudible. Lo más notable en este sentido es que entre las operaciones externas e internas existe en este 
caso una interacción constante, las operaciones pasan continuamente de una forma a otra. (Ibid., p. 109). 
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A partir da análise ontogenética do pensamento e da linguagem, os trabalhos de 

Vygotski e colaboradores apontam para o fato de que o pensamento da criança evolui e esse 

processo é decorrente da influência dos meios sociais como instrumentos mediadores na 

atividade humana. Em comparação ao desenvolvimento filogenético, o desenvolvimento 

ontogenético “não é simplesmente continuação direta de outro, senão que se tem modificado 

também sua própria natureza, passando do desenvolvimento biológico ao sócio-histórico”. 

(VYGOTSKI, 2001b, v.2, p, 117, tradução nossa)23. 

 

 

4.3 O Movimento Constituinte do Pensamento e da Linguagem  

 

 

Compreender como o movimento constituinte do pensamento e da linguagem 

ocorre ao longo da formação do ser humano é uma necessidade quando se concebe que esse 

movimento se relaciona ao processo de desenvolvimento da consciência. As obras de 

Vygotski (1989, 1994, 1999, 2001a, b) apresentam resultados de pesquisa que apontam para a 

necessidade de entender não somente a relação entre o pensamento e a linguagem como 

unidades de funcionamento mental, mas buscam, principalmente nas origens filo e 

ontogenética, indícios de como o pensamento e a linguagem “surgem e se configuram tão 

somente durante o processo de desenvolvimento histórico da consciência humana. [Considera 

este processo não a premissa], mas o produto do processo de formação do ser humano”24. 

(VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 287, tradução nossa).  

                                                 
23 “no es simplemente continuación directa de otro, sino que se ha modificado también su naturaleza misma, 
pasando del desarrollo biológico al sociohistórico.” (VYGOTSKY, 2001b, v.2, p, 117). 
 
24 “[...] surgen y se configuran tan sólo durante el proceso histórico de la conciencia humana. No son la premisa, 
sino el producto del proceso de formación del ser humano”(Ibid., p. 287). 
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Na obra de Vygotski (2001b, v.2), no que se refere ao desenvolvimento do 

pensamento e da linguagem, principalmente nos textos Pensamento e Palavra e Estudo do 

Desenvolvimento dos Conceitos Científicos em Idade Infantil, são encontradas as bases 

teóricas para a compreensão do fenômeno. Verifica-se a preocupação do autor em identificar 

a inter-relação das etapas evolutivas da linguagem e do pensamento na constituição da 

consciência. Analisa o movimento de constituição do pensamento e da linguagem no 

desenvolvimento humano, indo da análise da linguagem externa à linguagem interna, 

passando pela linguagem egocêntrica e pela linguagem escrita, atingindo o maior grau da 

abstração mental, o pensamento.  

No estudo da constituição da linguagem interna, Vygotski (2001b, v.2) elabora 

críticas às diversas interpretações feitas pela psicologia tradicional por não considerar que a 

linguagem interna seja a introspecção da linguagem externa, apresentando diferenças 

funcionais e estruturais entre ambas. Também não admite a concepção de que o pensamento 

se constitui exclusivamente da linguagem verbal e que o pensamento se manifesta na 

linguagem interna, e vice-versa. O autor também identifica as múltiplas diversidades 

existentes entre a linguagem e o pensamento, no movimento de constituição da consciência, 

indicando momentos de maior entrelaçamento e de maior distanciamento entre ambos.  

Para a identificação das especificidades dos processos mentais, Vygotski, ao 

longo de sua obra, faz uso de conceitos como ato instrumental, sistema psicológico e sistema 

de interação social para justificar a complexidade presente na compreensão do fenômeno. A 

partir da relação entre a palavra e os processos mentais, o significado da palavra assume a 

função de unidade entre o pensamento e a linguagem verbal.  

Vygotski (2001b, v.2) afirma que o significado da palavra varia e o estudo do seu 

desenvolvimento é fundamental para entender o processo de transformação do pensamento e 

da linguagem verbal. Ao referir-se à variabilidade do significado da palavra, afirma que além 
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de o significado da palavra não ser permanente, este evolui ao longo do desenvolvimento da 

criança; também afirma que o significado da palavra se modifica, ou seja, evolui quando se 

modificam as formas de funcionamento do pensamento. Identificam-se duas vertentes que 

implicam alteração do significado da palavra: o desenvolvimento da criança e a modificação 

das formas de funcionamento do pensamento.  

 
Na medida em que a natureza interna do significado da palavra possa variar, a 
relação entre o pensamento e a palavra vai variar também. Para compreender a 
variabilidade e a dinâmica das relações entre o pensamento e a palavra, devemos 
complementar o estudo genético da evolução dos significados, desenvolvidos em 
nossa investigação fundamental, com o estudo transversal do papel funcional do 
significado verbal e o ato do pensamento. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 295, 
tradução nossa, grifo do autor)25. 
 
 
 
 

O estudo da funcionalidade do significado da palavra leva o autor à identificação 

de uma “fórmula geral” sobre a constituição do fenômeno: “a relação entre o pensamento e a 

palavra não é uma coisa, mas um processo, essa relação é o movimento do pensamento para a 

palavra, e vice-versa, da palavra para o pensamento”. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 296, 

tradução nossa)26. Este processo, segundo o autor, não se relaciona à idade da criança, mas 

relaciona-se à mudança funcional das formas de linguagem.  

Luriá, ao analisar a palavra e sua estrutura semântica, afirma que as primeiras 

palavras da criança nascem da assimilação da fala do adulto quando o ouve, num processo 

longo e complexo. O início da linguagem surge da ligação da ação da criança à comunicação 

com o adulto.  

 
O início da verdadeira linguagem da criança e a aparição da primeira palavra, que é 
o elemento desta linguagem, está sempre ligado à ação da criança e à comunicação 

                                                 
25 En la medida en que la naturaleza interna del significado de la palabra pueda variar, la relación entre el 
pensamiento y la palabra va a variar también. Para comprender la variabilidad y la dinámica de las relaciones 
entre el pensamiento y la palabra, debemos complementar el estudio genético de la evolución de los significados, 
desarrollado en nuestra investigación fundamental, con el estudio transversal del papel funcional del significado 
verbal en el acto del pensamiento. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p, 295). 
 
26“ [...] la relación entre el pensamiento y la palabra no es una cosa, sino un proceso, esa relación es el 
movimiento del pensamiento hacia la palabra y al revés, de la palabra hacia el pensamiento.” (Ibid., p. 296).  
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com os adultos. As primeiras palavras da criança, diferentes de seus sons, não 
expressam seus estados, mas sim estão dirigidas ao objeto e o designam. No 
entanto, essas palavras possuem no início um caráter simpráxico, estão fortemente 
enlaçadas com a prática. (LURIA, 1987, p. 30, grifo do autor). 
 
 
 

Vygotski (2001b, v.2) identifica dois planos presentes na linguagem verbal que 

evidenciam o movimento entre o pensamento e a palavra. Um deles é o plano externo, 

indicado pelos aspectos sonoro e fásico, ou seja, pela sonorização da palavra; o outro é o 

plano interno, que diz respeito à semântica da linguagem, ao seu sentido. Esses dois planos 

formam, segundo o autor, uma “autêntica unidade”, ainda que ambos tenham suas próprias 

leis de movimento.  

No início do desenvolvimento infantil, no aspecto externo, verifica-se que a 

linguagem verbal da criança ocorre pelo encadeamento de duas a três palavras, passando a 

frases simples e, posteriormente, às frases mais complexas, compondo orações e conjunto de 

orações. Esse movimento da linguagem estabelece-se da parte ao todo. No que se refere ao 

aspecto interno, semântico, o movimento ocorre inversamente, do todo para a parte. Tal fato é 

evidenciado ao se analisarem as primeiras palavras que a criança pronuncia; cada palavra 

representa uma frase completa, com significado amplo.  

 
No desenvolvimento do aspecto semântico da linguagem, a criança começa pelo 
todo, pela oração, e somente depois passa a dominar as diferentes unidades 
semânticas, os significados das diferentes palavras, dividindo seu pensamento 
aglutinado, expresso numa oração de uma só palavra, numa série de significados 
verbais isolados enlaçados entre si. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 297, tradução 
nossa).27 
 
 
 

A diferença entre os aspectos internos e externos da linguagem verbal, no 

desenvolvimento infantil, mostra que a linguagem não expressa o pensamento em sua plena 

                                                 
27 En el desarrollo del aspecto semántico del lenguaje, el niño comienza por el todo, por la oración, y solamente 
después pasa a dominar las diferentes unidades semánticas, los significados de las distintas palabras, dividiendo 
su pensamiento aglutinado, expresando en una oración de una sola palabra, en una serie de significados verbales 
aislados enlazados entre si. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 297). 
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complexidade, na sua forma pura. O pensamento, segundo Vygotski, reestrutura-se e  

modifica-se para que assuma a forma de linguagem, assim o pensamento não se expressa na 

palavra, mas se realiza nela. “Por isso, os processos de desenvolvimento dos aspectos 

semânticos e verbais da linguagem, dirigidos no sentido contrário, constituem em essência um 

só, graças precisamente a seus direcionamentos opostos.”(2001b, v.2, p. 298, tradução 

nossa)28.   

Em crianças de idade escolar, verifica-se que a evolução dos aspectos semânticos 

e fásicos não coincide com o desenvolvimento do domínio das estruturas sintáticas. A criança, 

primeiramente, faz uso das estruturas gramaticais e, posteriormente, das estruturas lógicas que 

evidenciam a atribuição de sentido correspondente a elas29. Esse fato é verificado quando a 

criança se utiliza de expressões que manifestam causalidade, temporalidade, conseqüência, 

condição, entre outras, na forma de linguagem espontânea, porém a criança não tem 

consciência do significado expresso na elaboração sintática, assim como não a utiliza 

voluntariamente.   

Outro elemento fundamental no desenvolvimento do pensamento verbal, apontado 

por Vygotski, refere-se ao fato de a expressão verbal plena não ser imediata, uma vez que a 

“sintaxe semântica e a verbal não surgem [...] simultânea e conjuntamente, mas pressupõem a 

transição de uma à outra”. (2001b, v.2, p. 301)30. Sendo assim, a criança, no movimento de 

apropriação dos significados sociais, aprende a distinguir os aspectos semânticos e sonoros e a 

tomar consciência da diferença e da natureza de cada um deles.  

                                                 
28 Por eso, los procesos de desarrollo de los aspectos semánticos y verbal del lenguaje, dirigidos en sentido 
contrario, constituyen en esencia uno solo, gracias precisamente a sus direcciones opuestas. (VYGOTSKI, 
2001b, v.2, p. 298).  
 
29 Este fato também é evidenciado nas pesquisas de Piaget. 
 
30 [...] sintaxis semántica y la verbal no surgen, como hemos visto, simultánea y conjuntamente, sino que 
presuponen la transición de la una a la otra.”(VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 301). 
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Vygotski afirma que “a criança percebe a palavra e sua estrutura fonética como 

parte integrante do objeto ou como sua propriedade inerente de outras propriedades”. (2001b, 

v.2, p. 302).31 Assim, cada palavra representa um único objeto para a criança pré-escolar e o 

fato de alterar a palavra significa alterar as propriedades desse objeto. Tal fato é característico 

de uma fase em que a criança se apropria do significado dos objetos apenas por identificar o 

nome que o mesmo recebe socialmente. Isso não significa que a criança tenha consciência 

plena do significado da palavra, ou seja, do conceito. Segundo o autor, 

 
Cada etapa do desenvolvimento dos significados das palavras e de seu caráter 
consciente corresponde à sua relação específica entre os aspectos semântico e 
fásico da linguagem e um modo particular de transição do significado ao som. A 
insuficiente diferenciação dos dois planos da linguagem guarda relação com a 
limitação das possibilidades de expressar o pensamento e de sua compreensão dele 
nas primeiras idades. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 303, tradução nossa)32.  
 

 

Vygotski compara as funções indicativas e nominativas da palavra com a função 

significativa ao longo do desenvolvimento humano e verifica que, inicialmente, a estrutura da 

palavra relaciona-se exclusivamente ao objeto, numa função indicativa e nominativa; 

posteriormente, surge o significado do objeto e sua generalização. A atribuição da palavra ao 

objeto manifesta-se de forma mais evidente na criança do que no adulto. Por outro lado, com 

a apropriação do significado da palavra e sua generalização, surgem os conceitos que 

expressam as complexas relações entre os planos externo e interno da palavra, ou seja, entre 

as funções semânticas e as funções fásicas, entre o significado e sonorização da palavra.  

 
Esta diferenciação dos dois planos da linguagem, que cresce com as crianças, é 
acompanhada também pelo curso evolutivo do pensamento quando a sintaxe dos 
significados se transformam em sintaxe das palavras. O pensamento deixa sinais do 
acento lógico em uma das palavras da frase, destacando com ele o predicado 

                                                 
31 El niño percibe la palabra y su estructura fonética como parte integrante del objeto o como su propiedad 
inherente de otras propiedades. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 302). 
 
32 A cada etapa del desarrollo de los significados de las palabras y de su carácter consciente le corresponde su 
relación especifica entre os aspectos semántico y fásico del lenguaje y un modo particular de transición del 
significado al sonido. La insuficiente diferenciación de los dos planos del lenguaje guarda relación con la 
limitación de las posibilidades de expresar el pensamiento y de su comprensión de él en las edades 
tempranas.(Ibid, p. 303). 
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psicológico, sem o qual toda frase resulta incompreensível. A fala exige passar do 
plano interno ao externo, enquanto que a compreensão pressupõe o movimento 
contrário, do plano externo da linguagem ao interno. (VYGOTSKI, 2001b, v. 2, p. 
304, tradução nossa)33. 
 
  

O movimento entre a fala, como uma manifestação externa do pensamento, e a 

compreensão do significado, como um processo interno mediado pela palavra, evidencia a 

existência de planos semânticos, ou seja, de níveis de significado. O plano semântico da 

linguagem é considerado como o primeiro de todos os planos internos. A compreensão do 

significado e a sua manifestação por meio da linguagem externa passam pela necessidade de 

elucidar as características do plano interno constitutivo do pensamento que, segundo Vygotski 

(2001b, v.2), precisa ser explicitado de forma detalhada.  

Vygotski ressalta que o termo “linguagem interna” não pode ser confundido com 

memória verbal quando a palavra é substituída pela idéia dela ou pela imagem da mesma na 

memória. De acordo com o autor, a função psíquica da memória é apenas um aspecto da 

natureza da linguagem interna. O segundo aspecto a ser ressaltado a respeito do significado da 

linguagem interna refere-se à redução do ato verbal corrente. Vygotski ressalta que a 

linguagem interna não pode ser confundida com a linguagem externa que não é pronunciada, 

isto é, sem som. Esse aspecto compõe o conceito de linguagem interna, mas não o evidencia 

em sua complexidade. “A fala interna [...] é uma função parcial da linguagem interna, o início 

de um ato lingüístico motor cujos impulsos não chegam a expressar-se em movimentos 

articulatórios ou se manifestam em movimentos confusos e carentes de som, porém que 

acompanham, reforçam e freiam a função do pensamento.”(VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 305, 

                                                 
33 Esta diferenciación de los dos planos del lenguaje, que crece con los años, es acompañada también por el curso 
evolutivo del pensamiento cuando la sintaxis de los significados se transforma en sintaxis de las palabras. El 
pensamiento deja la huella del acento lógico en una de las palabras de la frase, destacando con ello el predicado 
psicológico, se el cual toda frase resulta incompresible. El habla exige pasar del plano interno al externo, 
mientras que la comprensión presupone el movimiento contrario, del plano externo del lenguaje al interno. 
(VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 304). 
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tradução nossa)34. Outro aspecto a ser esclarecido refere-se à concepção de que a linguagem 

interna corresponde a tudo o que antecede ao ato motor da fala. A indefinição e a 

caracterização da linguagem interna como uma atividade do pensamento, que envolve 

aspectos afetivos e volitivos, levam Vygotski a desconsiderar tal definição, justamente pela 

ausência de exatidão atribuída ao conceito. Para Vygotski (2001b, v.2, p. 306, tradução nossa, 

grifo do autor),35 “[...] linguagem interna é uma formação especial no tocante à sua natureza 

psicológica, uma forma especial de atividade verbal, com suas próprias características e que 

mantém uma complexa relação com outras formas de atividade verbal”. 

Na busca de identificação das características próprias da linguagem interna, 

Vygotski compara-a com a linguagem externa, afirmando que “a linguagem externa é o 

processo de transformação do pensamento em palavra, sua materialização e objetivação. [Ao 

passo que] a linguagem interna é um processo de sentido oposto, que vai de fora para dentro, 

um processo de evaporação da linguagem no pensamento”(VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 307, 

tradução nossa)36.  

O método utilizado para identificação das particularidades e especificidades da 

linguagem interna envolve a análise da fase intermediária entre as duas formas de linguagem, 

ou seja, a análise da linguagem egocêntrica.  Vygotski identifica a linguagem egocêntrica 

como uma fase que antecede à linguagem interna. Sendo esta última impossível de ser 

registrada por meio de instrumentos que retenham suas especificidades, a análise da passagem 

                                                 
34 El habla interna [...] es una función parcial del lenguaje interno, el inicio de un acto lingüístico motor cuyos 
impulsos no llegan a expresarse en movimiento articulatorios o se manifiestan en movimientos confusos y 
carentes de sonido, pero que acompañan, refuerzan o frenan la función del pensamiento. (VYGOTSKI, 2001b, 
v.2, p. 305).  
 
35 La interpretación correcta del lenguaje interno deberá partir de que el lenguaje interno es una formación 
especial en cuanto a su naturaleza psicológica, un forma especial de actividad verbal, con sus propias 
características y que contiene una compleja relación con otras formas de actividad verbal. (Ibid, p, 306). 
 
36 El lenguaje externo es el proceso de transformación del pensamiento en la palabra, su materialización y 
objetivación. El lenguaje interno es un proceso de sentido opuesto, que va de fuera adentro, un proceso de 
evaporación del lenguaje en el pensamiento. (Ibid, p. 307).  
Em nota explicativa o editor russo explicita o termo “evaporação da linguagem no pensamento” utilizado por 
Vygotski afirmando que está em questão a variação qualitativa do processo verbal no ato do pensamento e de 
nenhum modo a desaparição da palavra. 
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da linguagem externa à linguagem egocêntrica, como a primeira etapa de transformação da 

fala social, e posteriormente a evaporação da linguagem egocêntrica em linguagem interna 

constitui-se o método para se evidenciarem as transformações e a constituição da linguagem 

interna nos aspectos funcional e estrutural. 

A análise do processo de transformação da linguagem externa à interna é 

fundamentada na concepção teórica de que o desenvolvimento das funções psíquicas ocorre, 

inicialmente, a partir da atividade social e colaborativa, uma atividade interpsíquica, e, 

posteriormente, torna-se própria da criança, constituindo-se numa atividade intrapsíquica.  

Luriá, ao reportar-se aos experimentos realizados por Vygotski, afirma que “com 

a aparição da linguagem interior surge a ação voluntária complexa como sistema de auto-

regulação, que se realiza com a ajuda da própria linguagem da criança, no início exteriorizada 

e logo interiorizada”. (LURIA, 1987, p. 111, grifo do autor). 

A função da linguagem externa é a comunicação e sua estrutura organiza-se nas 

sintaxes semântica e fonética. No desenvolvimento da linguagem e do pensamento, a partir 

das primeiras idades, verifica-se que a linguagem primeira da criança cumpre esta função 

específica: a de comunicação com as pessoas. Ao longo do desenvolvimento infantil, verifica-

se que a linguagem externa se mantém com a mesma função, no entanto torna-se evidente o 

surgimento de um outro tipo de linguagem, com função diferenciada, a linguagem 

egocêntrica. A função desta última é de planejamento e de organização das ações. Diante da 

mudança funcional da linguagem egocêntrica, a sua estrutura também se altera, sendo 

possível verificar uma redução no índice de verbalização da palavra como também se verifica 

alteração da sua sintaxe. Esses fatos evidenciam um processo de individualização da 

linguagem. O que antes era essencialmente uma ação dirigida aos outros, agora também se 

organiza para si mesmo.  A mudança funcional e estrutural da linguagem é característica da 

mudança qualitativa na organização do pensamento infantil.  
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A linguagem egocêntrica, de acordo com a psicologia histórico-cultural, 

desenvolve-se conforme avança a idade da criança. Segundo Vygotski (2001b, v.2), as 

funções da linguagem egocêntrica “não morrem, nem se suavizam, não desaparecem nem 

involuem, mas se reforçam e crescem, evoluem e se desenvolvem à medida que avança a 

idade da criança. Assim, seu desenvolvimento, como o da linguagem egocêntrica, por certo, 

segue uma curva ascendente e não uma curva decrescente”. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 310, 

tradução nossa).37  

Em comparação às linguagens externa e interna, a linguagem egocêntrica 

aproxima-se, de acordo com a sua função psíquica, da linguagem interna, e, de acordo com a 

sua estrutura, aproxima-se da linguagem externa. Vygotski indica que o destino da linguagem 

egocêntrica é tornar-se linguagem interna. Isto não significa que vá desaparecendo, mas sim 

vai evoluindo, mudando de intensidade e de qualidade de modo que a sua função e estrutura 

se alteram.  

 
As particularidades estruturais e funcionais da linguagem egocêntrica aumentam 
com o desenvolvimento da criança. Aos três anos, a diferença entre a linguagem 
egocêntrica e a comunicativa é quase nula. Aos sete anos nós encontramos uma 
linguagem muito diferente da linguagem social da criança de três anos quase em 
todas as suas particularidades funcionais e estruturais. Este fato revela a progressiva 
diferenciação das duas funções da linguagem e a separação da linguagem para si 
mesmo e da linguagem para os demais a partir da função geral indiferenciada 
desempenhada pela linguagem nas primeiras idades. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 
312, tradução nossa, grifo do autor)38. 
 

 

No processo de transformação da linguagem egocêntrica em linguagem interna, 

ocorre a redução da vocalização, criando a ilusão de desaparecimento, de fim de uma forma 

                                                 
37 [...] no mueren ni se suavizan, no desaparecen ni involucionan, sino que se refuerzan y crecen, evolucionan y 
se desarrollan a medida que avanza la edad del niño. Así, su desarrollo, como el del lenguaje egocéntrico, por 
cierto, sigue una curva ascendente y no una curva decreciente. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 310). 
 
38 Las particularidades estructurales y funcionales del lenguaje egocéntrico aumentan con el desarrollo del niño. 
A los tres años, la diferencia entre el lenguaje egocéntrico y el comunicativo es casi nula. A los siete años nos 
encontramos un lenguaje muy diferente del lenguaje social del niño de tres años casi en todas sus 
particularidades funcionales e estructurales. Este hecho revela la progresiva diferenciación de las dos funciones 
del lenguaje y la separación del lenguaje para uno mismo y del lenguaje para los demás a partir de la función 
general indiferenciada desempeñada por el lenguaje en las edades tempranas.(Ibid., p. 312). 
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de linguagem. “Na realidade, tal transformação representa um progresso evolutivo, representa 

não o fim, mas o nascimento de uma nova forma de linguagem.” (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 

313)39.  

A diminuição das características subjetivas e objetivas da linguagem egocêntrica40 

e a intensificação da função da linguagem egocêntrica41 definem a diferença substancial entre 

a linguagem externa e a linguagem interna. Segundo Vygotski, “a diferença radical entre a 

linguagem interna e a externa é a ausência de vocalização”. (2001b, v.2, p. 313, tradução 

nossa)42. No entanto, o autor sintetiza o processo de transformação das formas de linguagem e 

do pensamento ao afirmar que: 

 
A linguagem interna não se desenvolve como conseqüência da debilitação do 
componente sonoro, passando da linguagem externa ao murmúrio e deste à 
linguagem muda, mas como conseqüência de sua diferenciação funcional e 
estrutural da linguagem externa, passando dela à egocêntrica e desta à linguagem 
interna. Esta idéia tem servido de base para nossa hipótese do desenvolvimento da 
linguagem interna. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 313, tradução nossa)43. 
 

 

A tese apresentada acima também foi estudada por Galperin44 e colaboradores, ao 

evidenciarem que a atividade intelectual tem início na ação materializada, isto é, ela se apóia 

em mediações decorrentes de manipulações com o objeto. Posteriormente,  

                                                 
39 En realidad, son síntomas de progreso evolutivo; representa no el fin, sino el nacimiento de una nueva forma 
de lenguaje. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 313). 
 
40 Segundo Vygotski, como característica subjetiva da linguagem egocêntrica é identificada a ilusão de que a 
criança tem que está sendo ouvida pelas pessoas ao seu redor, e as características objetivas são identificadas 
como a situação dada pelo monólogo coletivo na forma vocalizada. Estas características da linguagem 
egocêntrica reduzem diante da evolução da linguagem interna. (Ibid).  
 
41 A função da linguagem egocêntrica, de acordo com Vygotski, é de direcionar para si mesmo o pensamento, 
organizando-o e planejando ações. (Ibid). 
 
42 La diferencia radical entre el lenguaje interno e el exterior é a ausencia de vocalización. (Ibid., p. 313). 
 
43 [...] el lenguaje interno no se desarrolla como consecuencia de la debilitación del componente sonoro, pasando 
del lenguaje externo al murmullo y de éste al lenguaje mudo, sino como consecuencia de su diferenciación 
funcional e estructural del lenguaje externo, pasando de él al egocéntrico y de éste al lenguaje interno. Esta idea 
ha servido de base a nuestra hipótesis del desarrollo del lenguaje interno. (Ibid., p. 313). 
 
44 No texto original não faz referência à obra de Galperin. 
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[...] o sujeito começa a utilizar a sua própria linguagem e a ação intelectual passa ao 
estágio da linguagem desdobrada exterior. Somente depois, a linguagem exterior se 
abrevia, se interioriza e começa a tomar parte na organização daquelas formas 
complexas de atividade intelectual que foram denominadas por E. I. Galperin 
‘ações mentais’. Estas ações mentais, que são o fundamento da atividade intelectual 
do homem, criam-se sobre a base da linguagem desdobrada inicial e que logo se 
interioriza. (LURIA, 1987, p. 111). 
 

 

Na passagem da linguagem egocêntrica à linguagem interna, é evidenciado um 

traço distinto: a fragmentação e a redução da própria linguagem, do uso da palavra como uma 

forma de manifestação do pensamento. A abreviação da ação verbal “não é uma simples 

transição ao estilo telegráfico, mas uma tendência muito peculiar a reduzir as frases e as 

orações, conservando o predicado e seus complementos, à custa de omitir o sujeito e seus 

complementos”45. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 321, tradução nossa). Assim, uma das 

características da linguagem egocêntrica, que se intensifica na linguagem interna, é o “caráter 

predicativo puro e absoluto” que se constitui na forma sintática fundamental da linguagem 

interna.  

Com o desenvolvimento da criança e a transformação da linguagem egocêntrica 

em interna, a comunicação das pessoas ocorre com facilidade quando o sujeito de quem se 

fala, ou o objeto que se investiga, está contido no pensamento dos interlocutores. O fato 

inverso também é verdadeiro. Vygotski refere-se a esse momento ao afirmar que “quando os 

pensamentos dos interlocutores são os mesmos, quando suas consciências seguem a mesma 

direção, o papel das excitações verbais se reduz ao mínimo”. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 

323, tradução nossa).46  

Luriá aponta, como traço característico da linguagem interior, a forma 

predicativa. No movimento de resolução de uma tarefa, 

                                                 
45 [...] tendencia de abreviar las palabras y suprimirlas, no las simple transición al estilo telegráfico, sino una 
tendencia muy peculiar a reducir las frases y las oraciones conservando el predicado y sus complementos, a costa 
de omitir o sujeto e sus complementos. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 321) 
 
46 Cuando los pensamientos de los interlocutores son los mismos, cuando sus conciencias siguen la misma 
dirección, el papel de las excitaciones verbales se reduce al mínimo (Ibid., p. 323). 
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[...] o ‘tema’ da comunicação, já está incluído na linguagem interior e não necessita 
ser designada especialmente. Resta apenas a segunda função semântica da 
linguagem interior – a significação do que corresponde dizer sobre o ‘tema’ dado, 
do que há de novo para acrescentar, que ação precisamente cabe realizar, etc. Este 
aspecto da linguagem é designado em lingüística com o termo ‘rema’. (LURIA, 
1987, p. 112, grifo do autor). 
 

 

Diante da redução das elaborações verbais, o entendimento e a compreensão do 

que é comunicado nas formas oral ou escrita, dependem da inserção da pessoa no contexto em 

que ocorre a comunicação, assim como dependem da consciência da pessoa a respeito do 

conteúdo a ser comunicado. Esse fato nos leva a refletir sobre a efetivação da comunicação 

quando a linguagem é escrita. A linguagem escrita também tem a função de comunicar algo, 

porém tal comunicação deve se efetivar de forma independente da presença do indivíduo que  

elabora a comunicação. Assim, o contexto da linguagem escrita é determinado pela sua 

especificidade que influencia na sua estrutura, assumindo características próprias para que a 

sua função se efetive.  

O fato de se usar na escrita a estrutura da linguagem falada pode gerar 

dificuldades expressivas na comunicação quando os interlocutores não têm implícitos em suas 

consciências os sujeitos da comunicação, uma vez que a linguagem escrita não se estabelece 

como diálogo. Para que a comunicação se efetive por meio da linguagem escrita, torna-se 

inadequado organizar o seu conteúdo semelhantemente à linguagem oral, pois muitas vezes 

incorre na abreviação e predicação da própria comunicação, subtraindo o sujeito e seus 

complementos decorrentes da interface entre as linguagens externa, egocêntrica e interna 

presentes na organização do pensamento. 

Vygotski atentou para esse fato e cita a obra de Polivánov sobre a linguagem, ao 

comentar que “se tudo o que desejamos dizer estivesse contido nos significados formais das 

palavras empregadas para expressar cada pensamento diferente, necessitaríamos utilizar muito 

mais palavras das que na realidade empregamos”. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 324, tradução 
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nossa).47 Esta é a realidade da linguagem escrita: além de ter os interlocutores ausentes, faz 

com que a comunicação se realize por meio do pensamento expresso com maior exatidão, 

reconstituindo os contextos ou explicitando cada elemento da situação do processo de 

enunciação codificadora ou decodificadora.  

 
Por isso deve ser totalmente explícita e a diferenciação sintática é máxima. Dada a 
distancia entre os interlocutores, é rara a possibilidade de se compreender com 
meias palavras e mediante o emprego de expressões predicativas. Na linguagem 
escrita os interlocutores se encontram em situações diferentes, o que exclui a 
possibilidade de compartilhar um mesmo sujeito no seu pensamento. Por isso, a 
linguagem escrita constitui-se, em comparação com a linguagem oral, numa forma 
de linguagem mais desenvolvida e sintaticamente mais complexa [...].48 
(VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 324). 
 
 
 

Em comparação com as demais formas de linguagem, a linguagem escrita, assim 

como a linguagem interior, assume características de monólogo, ao passo que a linguagem 

oral se constitui, quase sempre, num diálogo. Esse fato é preponderante para se entender a 

complexidade da linguagem escrita que não conta com a transmissão direta, nem com a 

entonação das palavras faladas para especificar o sentido expresso na comunicação.  

A linguagem escrita, segundo Luriá (1987), diferencia-se nas suas múltiplas 

formas, sejam elas como comunicação escrita, como informe ou narrativa escrita, do diálogo e 

do monólogo. Essa diferenciação tem fundamentação psicológica, uma vez que o monólogo 

escrito se constitui numa linguagem sem interlocutor, e o motivo que o gera é totalmente 

determinado pelo próprio sujeito. Nesse caso, a atividade não é comunicativa. Quando o 

motivo é o contato com as demais pessoas, “aquele que escreve deve apresentar-se 

mentalmente àquele a quem se dirige”. (p.169). É o caso da linguagem escrita que tem função 

                                                 
47 [...] si todo lo que deseamos decir estuviese contenido en los significados formales de las palabras empleadas 
para expresar cada pensamiento diferente, necesitaríamos utilizar muchas más palabras de las que en realidad 
empleamos. (VYGOTSKI, 2001b,  v.2, p. 324). 
 
48 Por eso debe ser totalmente explícito y la diferenciación sintáctica es máxima. Dada la distancia entre los 
interlocutores, es rara la posibilidad de comprenderse con medias palabras y mediante el empleo de expresiones 
predicativas. En el lenguaje escrito los interlocutores se hallan en situaciones diferentes, lo que excluye la 
posibilidad de compartir un mismo sujeto en su pensamiento. Por eso, el lenguaje escrito constituye, en 
comparación con el lenguaje oral, una forma de lenguaje más desarrollada y sintácticamente más compleja [...]. 
(Ibid., p. 324). 
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comunicativa e sua peculiaridade está no controle permanente que é atribuído ao próprio 

sujeito, sem que haja interferências do destinatário.  

 
Nos casos em que a linguagem escrita está destinada a precisar os conceitos ou 
idéias daquele que escreve (“-cept”) [SIC], não há em absoluto nenhum 
interlocutor, o sujeito somente escreve para tornar mais exatos seus próprios 
pensamentos, para verbalizá-los, desenvolvê-los, sem nenhum contato – sequer 
mental – com outra pessoa. (LURIA, 1987, p. 169). 
 
 
 

Vygotski (2001b, v.2, p. 327) compara a linguagem oral e a escrita, formas da 

linguagem externa, e diferencia-as quanto à complexidade de cada uma. Afirma que “a 

linguagem dialogada é a forma primária de linguagem” por ser considerada como uma forma 

mais natural do que o monólogo.  Já a linguagem escrita “é a forma mais elaborada, mais 

exata e mais completa de linguagem. Por escrito, torna-se necessário transmitir com palavras 

o que na linguagem oral se transmite com a ajuda da entonação e da percepção direta da 

situação”49.  

Luriá indica que, pelas suas características específicas, “toda informação expressa 

na linguagem escrita deverá se apoiar na utilização suficientemente completa dos meios 

gramaticais desdobrados da linguagem”. (1987, p. 169, grifo do autor). Assim, toda 

comunicação escrita deve priorizar que o leitor possa compreender a intencionalidade daquele 

que escreve apenas pelas palavras e frases transcritas; essas evidenciam o pensamento daquele 

que escreve. Para isso, o leitor deve realizar o caminho inverso do escritor. Se para o 

escrevente o caminho se estabelece do pensamento mediado pela significação social à 

linguagem escrita, para o leitor, o caminho se estabelece da linguagem escrita, mediada pela 

significação social, ao pensamento. Este movimento possibilita a apropriação do significado 

da comunicação na forma de linguagem escrita.  

                                                 
49 el lenguaje escrito es la forma más elaborada, más exacta y más completa de lenguaje. Por escrito, resulta 
necesario transmitir con palabras lo que en el lenguaje oral se transmite con ayuda de la entonación y de la 
percepción directa de la situación. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, 327, grifos do autor). 
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Resgatando a gênese da linguagem escrita, Luriá afirma que esta tem origem e 

estrutura psíquica específica. Esta forma de linguagem é decorrente de uma aprendizagem 

especial, pois, no início, a criança opera “não com idéias, mas com os instrumentos de sua 

expressão exterior, com os meios de representação dos sons, etc”. (1987, p. 170). 

Posteriormente, no movimento de apropriação de códigos lingüísticos específicos da 

linguagem escrita, a criança faz uso da linguagem escrita como meio consciente de expressão 

de idéias.  

 
Desta forma, a linguagem escrita, diferente da oral, a qual se constitui no processo 
de comunicação viva, é, desde o início, um ato voluntário consciente, no qual os 
instrumentos de expressão se configuram com o principal objeto da atividade. As 
operações intermediárias, como a individualização dos fonemas, a representação 
destes fonemas em letras, a síntese das letras na palavra, a passagem de uma 
palavra a outra, que nunca se tornam conscientes na linguagem oral, na linguagem 
escrita são, durante longo tempo, o objeto da ação consciente. Somente depois da 
automatização dessa linguagem escrita, estas ações conscientes transformam-se em 
não-conscientes e ocupam um mesmo lugar que as operações correspondentes 
(separação dos sons, procura das articulações, etc.) possuem na linguagem oral. 
(LURIA, 1987, p. 170). 
 
 
 

Vygotski diferencia as linguagens oral e escrita, ao afirmar que a última requer 

que a comunicação seja consciente e intencional. No processo de constituição da linguagem 

escrita, a linguagem interna tem um papel importante, pois, por meio do movimento interno 

de reflexão, a elaboração mental passa pela análise crítica e pela síntese, quantas vezes forem 

necessárias, até que seja manifesta na forma de linguagem escrita. Esse movimento transcorre 

mais lentamente na linguagem escrita do que na linguagem oral, permitindo a revisão das 

ações e das idéias expressas na comunicação. Justamente por isso, Luriá indica a linguagem 

escrita com “um poderoso instrumento para precisar e elaborar o processo de pensamento”. 

(1987, p. 171). 

Relacionando as formas de linguagem oral, escrita e interna, Vygotski afirma que: 

 
Se a linguagem escrita é diametralmente oposta à oral no sentido de sua máxima 
amplitude e da total ausência das circunstâncias que provocam a omissão do sujeito 
na linguagem oral, a linguagem interna também é diametralmente oposta à 
linguagem oral, porém no sentido contrário, porque nela predomina a predicação de 
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forma absoluta e constante; como resultado, a linguagem oral ocupa um lugar 
intermediário entre a linguagem escrita por um lado e a interior por outro.50 
(VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 329, tradução nossa). 
 

 

O caráter predicativo da linguagem interna, apesar de ser uma forte característica 

dessa forma de linguagem, não contempla a sua complexidade. Vygotski (2001b, v.2, p. 331-

2) aponta alguns aspectos que considera fundamental para compreender a linguagem interna. 

Um desses aspectos pontuado pelo autor é a “redução dos momentos fonéticos” da linguagem, 

fato que ocorre também, em alguns casos, na linguagem oral. Esse aspecto se faz presente na 

linguagem egocêntrica e é intensificado na linguagem interna. Apesar de se fazer presente 

tanto na linguagem oral e na egocêntrica, o referido aspecto constitui-se em regra na 

linguagem interna. Nota-se, além da predicação da enunciação, a redução da própria palavra e 

a aglutinação de palavras. Por isso, a linguagem interna é considerada pelo autor como uma 

linguagem quase sem palavras. Outro aspecto relevante identificado na linguagem interna é 

que esta “opera preferencialmente com a semântica e não com a fonética”. Isto significa que 

na linguagem interna o significado da palavra ocupa lugar de destaque. Em decorrência de ser 

uma linguagem simplificada e condensada, o aspecto semântico é preponderante sobre o 

aspecto fonético. A linguagem interna chega a “condensar muitas relações entre significados 

distintos e independentes”, sendo esta peculiaridade a característica da sua estrutura 

semântica.  

Vygotski aponta três características fundamentais da linguagem interna quanto à 

sua semântica: a) a predominância do sentido da palavra sobre seu significado; b) a união, 

combinação e fusão de palavras; c) o sentido das palavras é mais amplo e dinâmico do que 

seu significado.  

                                                 
50 Si el lenguaje escrito es diametralmente opuesto al oral en el sentido de su máxima amplitud y de la total 
ausencia de las circunstancias que provocan la omisión del sujeto en el lenguaje oral, el lenguaje interno también 
es diametralmente opuesto al lenguaje oral, pero en sentido contrario, porque en él predomina la predicación de 
forma absoluta y constante; como resultado, el lenguaje oral ocupa en lugar intermedio entre el lenguaje escrito 
por un lado y el interno por otro. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 329). 
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Quanto à predominância do sentido sobre o significado da palavra, Vygotski cita 

os trabalhos de Pauhlan51, afirmando que o sentido da palavra é a somatória dos enlaces 

psicológicos resgatados pela nossa consciência a respeito de uma palavra. Assim, “o sentido 

da palavra é sempre uma formação dinâmica, variável e complexa que tem várias zonas de 

estabilidade diferente. O significado é somente uma das zonas do sentido, a mais estável, 

coerente e precisa”. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 333, tradução nossa).52 É no contexto que a 

palavra adquire seu sentido. Contrariamente, o significado permanece estável e invariável, 

independentemente do sentido da palavra nos diferentes contextos. A diferenciação entre o 

sentido e o significado da palavra é dada pela conceituação de que “o significado real da 

palavra não é constante”.  

Luriá identifica tal diferenciação e afirma que o significado da palavra é 

decorrente do sistema de relações formado objetivamente no processo histórico da própria 

palavra. Dessa forma, “o ‘significado’ é um sistema estável de generalizações, que se pode 

encontrar em cada palavra, igualmente para todas as pessoas. Esse sistema pode ter diferente 

profundidade, diferente grau de generalização [...], mas sempre conserva um ‘núcleo’ 

permanente, um determinado conjunto de enlaces”. (1987, p. 45 grifo do autor). Quanto ao 

sentido, Luriá o identifica como o significado individual da palavra.  

 
Precisamente por isso, a lingüística contemporânea considera com completo 
fundamento, que se o ‘significado referencial’ é o elemento fundamental da 
linguagem, o ‘significado social-comunicativo’ ou ‘sentido’ é a unidade 
fundamental da comunicação. [...] O sentido é o elemento fundamental da 
utilização viva, ligada a uma situação concreta afetiva, por parte do sujeito. 
(LURIA, 1987, p. 46). 
 

 

                                                 
51  Vygotski faz referencia aos trabalhos sobre a psicologia da linguagem de Frederic Pauhlan (1856 – 1931), 
psicólogo francês que se ocupou de questões da psicologia dos processos cognoscitivos (pensamento, memória e 
linguagem) da psicologia dos afetos.  
 
52 [...] el sentido de la palabra es siempre una formación dinámica, variable y compleja que tiene varias zonas de 
estabilidad diferente. El significado es sólo una de esas zonas del sentido, la más estable, coherente y precisa” 
(VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 333). 
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A relação entre o sentido e o significado da palavra é associada à consciência de 

uma pessoa à outra na comunicação. O sentido da palavra, neste aspecto, é limitado, uma vez 

que representa um pensamento ou uma idéia particular. A palavra, com seu significado 

referencial, assume particularidades dentro do contexto da comunicação. Assim, a palavra 

passa a ter um significado social-comunicativo que é móvel, que se particulariza na 

comunicação, na frase, no texto e na criação do seu autor. A esse respeito, Vygotski afirma 

que “o verdadeiro sentido de cada palavra está determinado, em definitivo, pela abundância 

de elementos existentes na consciência referentes ao que expressa a palavra em questão”. 

(VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 334, tradução nossa).53 Considerando as múltiplas relações do 

significado sociocultural ou o sentido particular de uma palavra, esta pode ser considerada 

como uma fonte inesgotável de novos sentidos.  

O sentido das palavras é considerado por Vygotski como dependente “[...] 

conjuntamente da interpretação do mundo de cada um e da estrutura interna da 

personalidade”. (2001b, v.2, p. 334, tradução nossa).54 Na linguagem oral, o uso da palavra 

parte de sua zona mais estável e permanente, (ou seja, do significado referencial), à zona 

menos constante, (o significado sociocomunicativo, o sentido particular). Na linguagem 

interna, a tendência geral é o movimento inverso, ou seja, o predomínio do sentido particular 

da palavra sobre o seu significado.  

Leontiev (1983), referindo-se ao processo de conscientização e constituição da 

personalidade das crianças, analisa a influência do sentido e do significado das palavras como 

aspectos instituídos na linguagem. O autor considera que na linguagem corrente tais aspectos, 

sentido e significado, não se distinguem. A diferenciação entre eles faz-se necessária quando 

                                                 
53 El verdadero sentido de cada palabra está determinado, en definitiva, por la abundancia de elementos 
existentes en la conciencia referidos a lo expresado por la palabra en cuestión. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 334). 
 
54 En definitiva, el sentido de las palabras depende conjuntamente de la interpretación del mundo de cada cual y 
de la estructura interna de la personalidad. (Ibid., p. 334). 
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se analisa o conteúdo psicológico da linguagem, quando se buscam as formas conscientes de 

apropriação das palavras, ou conceitos, a partir da atividade objetiva.  

O conceito de significação para Leontiev relaciona-se às generalizações da 

realidade que se cristalizam na palavra ou conjunto de palavras. De acordo com o autor, “o 

conjunto das representações de uma dada sociedade, sua consciência, sua própria linguagem, 

tudo em suma, constitui a essência do sistema de significações. E assim, a significação 

pertence primordialmente ao mundo dos fenômenos ideais sócio-históricos, de caráter 

objetivo”. (LEONTIEV, 1983, p. 225, tradução nossa).55  

Dessa forma, não são as significações que compõem a consciência individual das 

pessoas, mas, sim, estas compõem a concepção social, a conotação coletiva da representação 

da palavra. Leontiev (1983) aponta para uma questão psicológica fundamental referente à 

significação da palavra na vida do homem. Ele afirma que “a significação medeia a 

consciência do homem, a forma em que este conscientiza o mundo que o rodeia, já que ele a 

conscientiza em sua substanciação social, quer dizer, já que o reflexo que ele tem do mundo 

se apóia na prática social e a inclui em si mesmo”. (LEONTIEV, 1983, p. 226, tradução 

nossa).56 

Na aprendizagem da própria linguagem, as significações são apropriadas de 

acordo com a função nominativa das palavras, não sendo necessário se pensar nelas. Elas 

representam um objeto, um fato ou uma ação relacionada à realidade objetiva. Representam 

generalizações dessa realidade, elaboradas pelo homem e expressas na forma de termos 

lingüísticos, que manifestam os conhecimentos e os conceitos de forma geral, refletindo as 

elaborações do homem na atividade humana. Representam o reflexo da realidade objetiva de 
                                                 
55 El conjunto de las representaciones de una sociedad dada, su conciencia, su propio lenguaje, todo en suma, 
constituye la esencia del sistema de significaciones. Y así, la significación pertenece primordialmente al mundo 
de los fenómenos ideales sociohistóricos, de carácter objetivo. (LEONTIEV, 1983, p. 225). 
 
56 La significación media la conciencia del hombre, la forma en que este concientiza el mundo que lo rodea, ya 
que él lo concientiza en su substanciación social, es decir, ya que el reflejo que él tiene del mundo se apoya en la 
práctica social y la incluye en sí mismo. (Ibid., p. 226). 
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forma independente das individualidades nas relações humanas, uma vez que o sistema de 

significações é constituído historicamente. O homem domina as significações conceituais tal 

como os instrumentos materiais que trazem em si suas significações sociais.  

As representações individualizadas da realidade, que denotam a apropriação das 

significações sociais para a própria vida do homem, como particularidades instituídas a partir 

das relações específicas de cada pessoa, constituindo a sua consciência e a sua personalidade, 

são identificadas como sentidos pessoais.  

Leontiev relaciona as significações sociais aos sentidos pessoais, afirmando que 

“correspondentemente, o mesmo fato psicológico de minha própria vida, comporta 

precisamente aquela significação dada que eu domine, a medida com que eu a domine e o que 

ela se constitui para mim, para minha personalidade. De que depende isto? Isto depende do 

sentido que tenha para mim a significação dada”. (1983, p. 227, tradução nossa).57 Assim, 

tanto os sentidos pessoais como as significações sociais são determinados pela consciência 

social das representações da realidade instituídas sócio-historicamente, as quais, pelas 

particularidades e individualidades dos seres humanos, são apropriadas coletiva e 

individualmente.  

Na linguagem, assim como em todas as representações da realidade objetiva, os 

sentidos das palavras referem-se sempre ao sentido de algo. Assim, considera-se que não 

existe sentido “puro”. Sempre o caráter individual de um conceito, fato ou objeto da realidade, 

está associado à conceituação coletiva, às significações sociais. No entanto, as significações e 

os sentidos, segundo Leontiev (1983), têm origens distintas e são regidas por diferentes leis.  

O autor afirma que os sentidos possuem matizes emocionais que individualizam 

as relações gerais presentes nas significações. Além disso, os sentidos ligam-se aos motivos 

                                                 
57 Correspondientemente, el mismo hecho psicológico de mi propia vida, comporta precisamente aquella 
significación dada que yo domine, la medida en que la domine y lo que constituya ella para mí, para mi 
personalidad. ¿ De qué depende esto último? Esto depende del sentido que tenga para mi la significación dada. 
(LEONTIEV, 1983., p. 227). 
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que geram as atividades humanas, justamente pelas particularidades que representam. As 

significações não se vinculam aos aspectos emocionais e pessoais, uma vez que representam 

as relações generalizáveis da própria humanidade. 

Nas relações mentais presentes nas diferentes formas de linguagem, a 

particularidade semântica das palavras vincula-se às especificações dos sentidos expressos no 

uso das significações sociais. Na linguagem externa e egocêntrica, além das diferenças 

estruturais e funcionais, as diferenças na semântica denotam traços que evidenciam a 

subjetividade e a intencionalidade da pessoa que emite a enunciação.  

Na linguagem interna, com o predomínio do sentido sobre o significado, há uma 

transformação significativa na sua estrutura. Ocorre o predomínio do sentido sobre o 

significado, da frase sobre a palavra e do contexto sobre a frase. Trata-se de uma forma de 

linguagem densa que tem, como estrutura semântica, a condensação e a aglutinação de 

significados expressos no sentido da palavra presente na organização do pensamento.  

A predominância do sentido na linguagem interna, fundindo os significados das 

palavras, refere-se à segunda característica desta forma de linguagem. Essa característica está 

presente também na linguagem egocêntrica quando se verifica a “adesão assintática das 

palavras”, tornando-as muitas vezes ininteligíveis, quando não se conhece o contexto das 

mesmas.    

A terceira particularidade semântica da linguagem interna, também denominada 

por Vygotski como influxo do sentido, é representada pela máxima fusão dos significados das 

palavras por meio da própria fusão dos seus sentidos. Vygotski afirma que “o sentido das 

palavras, mais amplo e mais dinâmico que seu significado, funde-se e une-se segundo 
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algumas regras diferentes das que podem ser observadas na união, na fusão dos significados 

das palavras”. (2001b, v.2, p. 335, tradução nossa).58 

Esse fenômeno é verificável na linguagem externa por meio da linguagem 

literária. Vygotski (2001b, v.2) comenta que os títulos Don Quixote e Hamlet, entre outros, 

apresentam-se como exemplos da lei de fusão dos sentidos. Tais palavras, títulos de obras 

consagradas, sintetizam o próprio sentido da obra literária, a ponto de, quando usadas em 

situações de comunicação, serem capazes de representar a fusão de sentidos amplos atribuídos 

a uma situação ou fato particular.  

Na linguagem interna, esse fato é ainda mais intenso. Para representar o seu 

sentido, é necessário o uso de grande número de palavras que representem o pensamento 

transposto para a forma verbal.   

 
É como se a palavra incluísse o sentido das palavras anteriores e as posteriores, 
estendendo quase ilimitadamente seu significado. Na linguagem interna, a palavra 
está muito mais carregada de sentido que na linguagem externa. Está tão saturada 
de sentidos diferentes que para traduzi-la à linguagem externa seria necessário 
utilizar todas as palavras condensadas nela [...]. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 336, 
tradução nossa).59 
 

 

A singular estrutura semântica, a redução fonética e a particular sintaxe 

constituem as características fundamentais da linguagem interna. Tais características, segundo 

Vygotski (2001b, v.2), revelam e explicam a incompreensibilidade da linguagem interna e sua 

natureza psicológica.  

Os fatos de a linguagem interna não ter função comunicativa, e, sim, ser 

direcionada a si mesma, e ser também caracterizada por uma semântica particular, a esta 

                                                 
58 [...] el sentido de las palabras, más amplio y más dinámico que su significado, se fusiona y se une según unas 
reglas distintas de las que pueden observarse en la unión y fusión de los significados de las palabras. 
(VYGOTSKI, 2001b, v.2,  p. 335). 
 
59 Es como si la palabra incluyera el sentido de las palabras anteriores e las posteriores, extendiendo casi 
ilimitadamente su significado. En la lenguaje interno, la palabra está mucho más cargada de sentido que en el 
lenguaje externo. Está tan saturada de sentidos diferentes que para traducirla al lenguaje externo seria necesario 
utilizar todas as palabras condensadas en ella [...]. (Ibid., p. 336).  
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particularidade semântica atribui-se a sua incompreensibilidade. Isso faz com que a 

linguagem interna seja considerada como um dialeto interior. Os significados individuais das 

palavras somente são compreensíveis no plano da linguagem interna. Vygotski afirma que: 

 
Naturalmente, o significado dessa palavra em tais pensamentos complexos, 
sensações e raciocínios é intraduzível para a linguagem externa e resulta 
incomensurável com o significado corrente dessa mesma palavra. Graças o caráter 
idiomático de toda a semântica da linguagem interna resulta incompreensível e 
impossível de se traduzir à linguagem corrente. (2001b, v.2, p. 338, tradução 
nossa).60 
 
 
 

A comprovação da tese de Vygotski, segundo o qual a linguagem interna ocorre a 

partir da diferenciação e separação entre a linguagem social e a egocêntrica, se dá na 

identificação de que as características da linguagem interna também são evidenciadas nas 

demais linguagens, em determinadas circunstâncias. O método de análise do fenômeno 

utilizado por Vygotski possibilita a identificação da transformação das diferentes formas de 

linguagem. Assim, as características da linguagem interior são apresentadas a partir da 

potencialização de determinadas características da linguagem egocêntrica em circunstâncias 

particulares, constituindo suas funções e estruturas particulares.   

A tendência à predicação, a redução fonética, o predomínio do sentido da palavra 

sobre o seu significado, a aglutinação de palavras, o influxo de sentidos das palavras e o 

caráter idiossincrático da linguagem constituem características da linguagem que podem ser 

identificadas nas suas múltiplas formas. No entanto, o estudo de tais particularidades mostra a 

validade de tese principal formulada por Vygotski de que “a linguagem interna é uma função 

da linguagem absolutamente diferenciada, independente e única”. (2001b, v.2, p. 338, grifo 

                                                 
60 Naturalmente, el significado de esa sola palabra en tales pensamientos complejos, sensaciones e razonamientos 
es intraducible al lenguaje externo y resulta inconmensurable con el significado corriente de esa misma palabra. 
Gracias, al carácter idiomático de toda la semántica del lenguaje interno resulta incomprensible e imposible de 
traducir al lenguaje corriente. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 338).  
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do autor, tradução nossa)61.  Vygotski concebe, a partir desse fato, que a linguagem interna se 

constitui no plano interno do pensamento verbal que medeia a dinâmica relação entre o 

pensamento e a palavra.  

Apesar de ser evidenciada a evaporação das palavras na linguagem interna, esta 

“[...] continua sendo, não obstante, linguagem; quer dizer, pensamento relacionado com 

palavras. [...] Em grande parte, a linguagem interna consiste no ato de pensar com 

significados puros.”62(VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 339, tradução nossa).  

No movimento de interiorização da linguagem, o pensamento é consolidado como 

pensamento verbal. Segundo Vygotski, o plano seguinte é o pensamento mesmo. Em síntese, 

o autor afirma que: 

 
Já temos dito que todo pensamento tende a unir algo com algo, tem movimento, 
corrente, desenvolvimento, cria uma relação entre algo e algo, cumpre uma função, 
realiza uma tarefa, resolve um problema. Esta corrente, este fluir do pensamento 
não se corresponde de forma direta e imediata com o desdobramento da linguagem. 
As unidades do pensamento e as unidades da linguagem não coincidem. Ambos os 
processos descobrem sua unidade, porém não sua identidade. Estão ligados entre si 
por complexas transições e transformações, porém não se confundem um com o 
outro como duas linhas retas superpostas. Convencemo-nos disto ao fazer-se 
evidente em casos tais como quando o pensamento não consegue expressar-se, 
quando, como disse Dostoievski, o pensamento não encontra as palavras 
apropriadas. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 339, tradução nossa)63.  
 
 
 
 

Com efeito, para Vygotski, o pensamento transcende os limites da palavra e de 

seus possíveis significados; é muito mais amplo do que a própria palavra.  Assim, de acordo 

                                                 
61 [...]  el lenguaje interno es una función del lenguaje absolutamente diferenciada, independiente y única. 
(VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 338). 
 
62 El lenguaje interno sigue siendo, no obstante, lenguaje; es decir, pensamiento relacionado con palabras. [...] En 
gran medida, el lenguaje interno consiste en el acto de pensar con significados puros. (Ibid., p. 339) 
 
63 Ya hemos dicho que todo pensamiento tiende a unir algo con algo, tiene movimiento, corriente, desarrollo, 
crea una relación entre algo y algo, cumple una función, hace una tarea, resuelve un problema. Esta corriente, 
este fluir del pensamiento no se corresponde de forma directa e inmediata con el despliegue del lenguaje. Las 
unidades del pensamiento y las unidades del lenguaje no coinciden. Ambos procesos descubren su unidad, pero 
no su identidad. Están ligados entre sí por complejas transiciones y transformaciones, pero no se confunden uno 
con otro como dos líneas rectas superpuestas. Nos convencemos de esto al hacerse evidente en casos tales como 
cuando el pensamiento no consigue expresarse, cuando, como dice Dostoiesvski, el pensamiento no encuentra 
las palabras apropiadas. (Ibid., p. 339). 
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com Vygotski, “o pensamento nunca equivale ao significado direto das palavras. O 

significado medeia o pensamento em direção à expressão verbal, quer dizer, o caminho do 

pensamento à palavra é um caminho indireto e mediado internamente”. (VYGOTSKI, 2001b, 

v.2, p. 342, tradução nossa).64 

Luriá (1983) afirma que a obra de Vygotski identifica o problema psicológico que 

rege a inter-relação entre o pensamento e a linguagem, que consiste em compreender a 

passagem do sentido subjetivo, ainda não-verbal e próprio do sujeito, a um sistema de 

significações verbais desdobrado na forma de comunicação possível de ser entendida por 

qualquer interlocutor.  

Quando o pensamento se faz verbal, ocorre o seu desdobramento primário para 

um sistema de códigos que manifesta o sentido do pensamento sob a forma de ‘palavra’. A 

linguagem interna, como plano interior do pensamento verbal, desdobra-se em linguagem 

externa, manifestando, na palavra, o sentido implícito do pensamento. Vygotski afirma que “a 

transição da linguagem interna à externa é uma complicada transformação dinâmica, a 

transformação de uma linguagem predicativa e idiomática em uma linguagem sintaticamente 

articulada e inteligível para os demais.”(2001b, v.2, p. 339, tradução nossa).65 

Tanto o estudo sobre a internalização dos significados sociais que expressam as 

particularidades da realidade objetiva quanto o estudo sobre o desdobramento da linguagem 

interna em linguagem externa como manifestação do pensamento dos indivíduos são 

considerados fundamentais para o entendimento da relação entre o pensamento e a linguagem.  

Porém, quanto ao estudo das manifestações de aprendizagem dos conhecimentos 

sócio-históricos por meio do ensino no contexto escolar, a análise da linguagem externa do 

                                                 
64 El pensamiento nunca equivale al significado directo de las palabras. El significado media o pensamiento en su 
camino hacia la expresión verbal, es decir, el camino del pensamiento a la palabra es un camino indirecto y 
mediado internamente. (VYGOTSKY, 2001b, v.2, p. 342). 
 
65 La transición del lenguaje interno el externo es una complicada transformación dinámica, la transformación de 
un lenguaje predicativo e idiomático en un lenguaje sintácticamente articulado e inteligible para los demás. 
(Ibid., p. 339) 
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estudante é relevante para que o educador compreenda as possibilidades de intervenção que 

criem situações que possibilitem a superação do pensamento empírico do objeto por parte dos 

estudantes em atividades de estudo. Considera-se que sem que o educador compreenda o 

processo de constituição do pensamento e da linguagem, tais intervenções somente podem 

ocorrer no campo da intuição. O conhecimento de tais pressupostos teóricos possibilita a 

efetivação de mediações simbólicas conscientes e intencionais por parte do educador que 

levem em conta a dimensão ontogenética de constituição das funções psicológicas superiores 

dos indivíduos. 

Neste sentido, buscam-se evidências, a partir da análise de sistemas semânticos 

fechados, que possibilitem a compreensão das possibilidades e necessidades de mediação por 

parte do educador no campo da linguagem ao longo do processo dialógico de apropriação dos 

conceitos presentes na organização do ensino no contexto escolar. 

 

 

4.1.3 A linguagem no sistema semântico  

 

 

O distanciamento estrutural e funcional entre as duas formas de linguagem, 

interna e externa, muitas vezes é considerado como um elemento dificultador para a 

elaboração de alocuções verbais66 que manifestem a apropriação dos significados das palavras 

que representam os elementos que compõem a realidade objetiva. Na dissertação de mestrado, 

pesquisa experimental realizada anteriormente (BERNARDES, 2000), evidencia-se que a 

criança em idade escolar nem sempre utiliza a linguagem verbal, nas formas oral e escrita, 

como instrumento de comunicação para manifestar seu pensamento acerca de um determinado 

                                                 
66 Entende-se por alocução verbal uma comunicação breve entre interlocutores.  
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fato ou fenômeno. Identifica-se que, quando a criança é solicitada para que evidencie na 

forma de registro escrito a sua compreensão a respeito de um objeto de estudo, 

freqüentemente a mesma utiliza formas combinadas de linguagem, associando o desenho, o 

gesto, a entonação da palavra oral à palavra escrita.  

Esse fato mostra que o desdobramento do pensamento e da linguagem interna na 

linguagem externa não ocorre exclusivamente por meio da palavra, mas, as observações 

indicam que a criança faz uso de sistemas de significação não verbais instituídos na cultura 

para comunicar o sentido pessoal acerca do objeto de estudo.  

Tal fato confirma a concepção de que a linguagem na escrita é uma etapa superior 

de linguagem que requer que o indivíduo tenha se apropriado de um código lingüístico 

específico; também evidencia a necessidade de que o mesmo tenha clareza sobre a enunciação 

que pretende comunicar, assim como que esta tenha se apropriado do significado social 

atribuído à situação a ser comunicada.  

A observação realizada no estudo experimental corresponde ao que Vygotski 

afirma na seguinte enunciação:  

 
[..] o pensamento não se reflete na palavra, se realiza nela. Porém, às vezes o 
pensamento tampouco se realiza na palavra [...]. O pensamento não somente está 
mediado externamente pelos signos, internamente está mediado pelos significados. 
O fato é que a comunicação direta entre as consciências é impossível tanto física 
como psicologicamente. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 342, tradução nossa). 67 
 

 

O pensamento, para que possa ser inteligível e comunicável às demais pessoas, 

necessita ser transformado em um sistema de códigos instituído socialmente que expresse as 

suas relações semânticas. Necessita ser desdobrado em enunciações que cumpram o objetivo 

da comunicação. 

                                                 
67 [...] o pensamiento no se refleja en la palabra, se realiza en ella. Pero a veces el pensamiento tampoco se 
realiza en la palabra [...]. El pensamiento no sólo está mediado externamente por los signos, internamente está 
mediado por los significados. El hecho es que la comunicación directa entre conciencias é imposible tanto física 
como psicológicamente. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 342). 
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A enunciação verbal desdobrada, segundo Luriá (1983), constitui-se como um 

sistema único e completo. Este fato ocorre a partir das peculiaridades desta forma de 

comunicação: por ser um processo de comunicação viva e por transmitir informações de uma 

pessoa à outra, assim como por apresentar, na sua composição, uma cadeia de orações 

entrelaçadas mutuamente. As frases contidas na alocução verbal somente podem ser 

compreendidas sob a base do processo de comunicação, pois constituem a comunicação 

concreta que mantém estável, por um certo período, o seu “tema” (o objeto da alocução) e o 

seu “rema” (o que deve ser dito sobre o objeto). A manutenção das condições implícitas à 

comunicação concreta faz com que a mesma seja considerada como um “sistema semântico 

fechado”.  

Na pesquisa anterior (BERNARDES, 2000), ao ser analisada a linguagem dos 

estudantes em sistemas semânticos fechados ocorridos em situações de reflexão em atividades 

orientadas para o ensino e aprendizagem de conceitos, são identificadas transformações nas 

significações da palavra como formas desdobradas do pensamento dos próprios estudantes a 

partir das mediações promovidas de forma intencional por parte da professora-pesquisadora. 

A função dessas mediações é a criar situações que promovam nos estudantes a consciência do 

significado social das palavras utilizadas por eles no movimento de manifestação do 

pensamento promovendo transformações  

Tais transformações são identificadas como noções interpsíquicas e evidenciam a 

evolução funcional do significado da palavra como manifestações do pensamento no 

movimento de apropriação do “significado referencial” da palavra. As noções interpsíquicas 

são identificadas como as noções de correspondência, de complementaridade, de divergência 

e de indiferenciação.  
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A noção de correspondência68 refere-se ao uso de palavras por parte dos 

estudantes que possuem significados semelhantes para identificar um determinado fato, 

havendo correspondência entre as enunciações. A noção de complementaridade ocorre 

quando as enunciações promovem ampliações em relação às enunciações anteriores, 

complementando as observações sobre o fato analisado. A noção de divergência diz respeito 

ao movimento de argumentação e contra-argumentação, quando os interlocutores assumem 

posições diferentes diante do fato ou objeto analisado, fazendo uso de palavras com 

significados e sentidos diferentes para expressar suas análises. A noção de indiferenciação69 é 

evidenciada quando os interlocutores fazem uso dos termos lingüísticos diferentes, com 

significações diferentes, porém com sentidos semelhantes, sem identificar a diferença 

existente entre os significados. Tais noções evidenciam a transformação do significado 

comunicativo da palavra em alocuções verbais, por meio do movimento de aproximação entre 

o sentido pessoal e a significação social implícitos na palavra. 

Diante de novas análises de sistemas semânticos fechados, identifica-se uma nova 

noção interpsíquica que se refere ao uso de um único termo lingüístico, ou seja, de uma única 

palavra, que é empregada nas enunciações com significação social e sentido pessoal 

diferentes. Essa noção ocorre quando existe mais de um conceito que se materializa na mesma 

palavra, e os interlocutores não identificam a especificidade da significação social. De acordo 

com o referencial teórico ou o contexto particular aplicado ao uso da palavra, as enunciações 

promovem a noção de particularização do conceito, ou seja, uma significação social utilizada 

por um dos interlocutores na enunciação não corresponde à significação social utilizada pelo 

outro interlocutor. São significações sociais particulares atribuídas ao mesmo termo 
                                                 
68 Um exemplo de correspondência citado por Bernardes (2000) obtido no estudo empírico ocorre quando os 
estudantes, no processo de reflexão sobre os conceitos, apresentam os termos forma geométrica e formato como 
termos correspondentes.  
 
69 Como exemplo de indiferenciação citado por Bernardes (2000) é evidenciado entre os conceitos altura e 
altitude. Os estudantes, ao evidenciarem no processo reflexivo do movimento do conceito seus pensamentos, não 
diferenciam as particularidades dos conceitos próprias do significado social da palavra, concebendo-os com 
sentidos semelhantes.  
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lingüístico no uso da palavra. Não se trata do uso indiferenciado de conceitos, ou ainda do uso 

de palavras diferentes com sentidos semelhantes, mas refere-se à particularização dada pelo 

referencial conceitual implícito no uso do termo lingüístico.  

A noção de particularização pode ser identificada no uso de palavras como 

“atividade”, “concreto”, “reflexo”, “vivência” entre outras. Estes termos lingüísticos podem 

ser utilizados particularmente para representar conceitos específicos dependendo do 

referencial teórico adotado. Como exemplo, a palavra atividade pode ser entendida como um 

exercício a ser realizado, ou ainda pode referir-se ao conceito particular atribuído pela 

psicologia histórico-cultural às ações práticas humanas que tem o objetivo diretamente 

relacionado à sua finalidade.  

Num diálogo entre interlocutores que fazem uso da mesma palavra, porém com 

significações sociais diferenciadas, cria-se uma situação de conflito e de instabilidade na 

alocução verbal entre os interlocutores, o que os leva a divergir a respeito do tema do próprio 

sistema semântico. Trata-se de uma particularização implícita no rema do sistema semântico, 

atribuída pela conceituação da própria palavra.  

O quadro a seguir sintetiza as categorias de análise das transformações da 

significação do conceito identificadas como noções interpsíquicas: 

 

 

QUADRO 5 – Categorias de Análise da Transformação da Significação do Conceito 

 

Categorias de Análise 
 

Conteúdo da Mediação 

• Noção de Complementaridade � Novos significados para explicitação do sentido (uso de novas 
palavras que promovem ampliações nas enunciações anteriores).  
 

• Noção de Divergência � Significados diferentes e sentidos diferentes (movimento de 
argumentação e contra-argumentação fazendo uso de palavras com 
significados e sentidos diferentes para expressar suas análises). 
   

• Noção de Correspondência �  Significados e sentidos semelhantes (uso de palavras diferentes 
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que possuem significados semelhantes) 
 
Ex.: forma geométrica e formato do sólido geométrico 
 

• Noção de Indiferenciação � Significados diferentes com sentidos semelhantes (uso dos 
termos lingüísticos diferentes, com significações diferentes, porém 
com sentidos semelhantes, sem que os sujeitos identifiquem a 
diferença existente entre os significados). 
 
Ex.: Altura e altitude 
 

• Noção de Particularização � Única palavra com significados e sentidos diferentes (uso de um 
único termo lingüístico que é empregado nas enunciações com 
significação social e sentido pessoal diferente). 
 
Ex.: Atividade, reflexo, concreto, vivência... 
 

 

 

As noções interpsíquicas fazem-se presentes nos sistemas semânticos fechados 

como formas de transformação e de esclarecimento dos significados e dos sentidos implícitos 

nas palavras. Estas atendem ao objetivo e à tarefa da alocução verbal, pois possibilitam que a 

comunicação se efetive e, pelo processo de mediação do educador, promovem a superação do 

pensamento inicial dos estudantes rumo a uma elaboração externa e interna de qualidade 

superior em relação à anterior.  

 Luriá afirma que as peculiaridades essenciais que originam a alocução como uma 

forma especial da atividade verbal são:  

 
[...] a formulação estável do objetivo da enunciação e a tarefa concreta que existe 
ante aquele que fala (tarefa que pode variar conforme a situação que origina a 
enunciação), a informação que deve transmitir o que fala e quem recebe esta 
informação, a capacidade suficientemente ampla de memória operativa e o 
complexo sistema de “estratégias”, cuja utilização permite identificar o sentido 
essencial da enunciação, inibir as associações secundárias e escolher as 
informações verbais correspondentes com a tarefa colocada. (LURIA, 1987, p. 159-
60, grifos do autor). 
 

 

No sistema semântico fechado, as frases que compõem a alocução verbal têm, de 

forma implícita, o objetivo da enunciação, a tarefa a ser concretizada pela comunicação, a 

informação a ser transmitida, a mediação de significados por meio da memória operativa e 
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estratégias que concretizam a comunicação entre as pessoas, explicitando o sentido essencial 

da comunicação. 

No movimento de concretização da comunicação, Luriá (1987) afirma que deve 

estar presente, além da criação de um sistema de partida, que desencadeia a alocução verbal, 

um controle constante sobre o curso dos componentes da alocução, e, em casos específicos, a 

escolha consciente dos componentes verbais que participam da alocução. O encadeamento 

das alocuções verbais decorrentes deste movimento de controle do sistema semântico gera a 

subdivisão do texto da alocução em uma “cadeia de componentes sucessivos ou ‘pedaços’ 

(chunks), garantindo assim a passagem adequada de um grupo semântico para outro. (Miller, 

1967)70”. (LURIA, 1987, p. 160).  

Wertsch e Smolka (2003), ao analisarem o gênero da fala das interações em sala 

de aula, relacionam os pressupostos de Vygotski, Bakhtin e Lotman e consideram que a 

essência do gênero da fala se associa a um conjunto de particularidades do ambiente cultural, 

histórico e institucional, que determina as condições implícitas no diálogo. Os autores 

afirmam que tais particularidades são identificadas por Bakhtin71 como as “situações 

características da comunicação verbal”. 

Para evidenciar o movimento de constituição do pensamento e da linguagem em 

situação de ensino e de aprendizagem no contexto escolar, será apresentado, a seguir, um 

sistema semântico decorrente do estudo experimental que fundamenta as análises empíricas 

desta tese e da pesquisa anterior (BERNARDES, 2000, 2002). A mesma enunciação verbal é 

analisada por Sforni (2003), ao fazer a análise da aprendizagem conceitual, em estudo 

documental. Nos estudos realizados anteriormente sobre o mesmo sistema semântico, o foco 

de análise é o movimento conceitual. Em Bernardes (2000), a análise do movimento do 

                                                 
70 Luriá refere-se ao texto: MILLER, G. A. The psychology of communication: seven essays. New York: Basic 
Books, 1967. 
 
71 Wertsch e Smolka citam o texto: BAKHTIN, M .M The dialogic imagination: four essays by M. M. Bakhtin. 
Editado por M. Holquist, traduzido por C. Emerson e M. Holquist, Austin, University of Texas Press, 1981.  
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conceito de base é permeada pela relação entre o sentido e o significado das palavras 

utilizadas pelos estudantes, sendo possível a partir de tal análise a identificação das noções 

interpsíquicas apresentadas anteriormente. Em Sforni (2003), o sistema semântico foi 

resgatado buscando identificar a evolução do conceito na aprendizagem conceitual. Portanto, 

a análise da apropriação do conceito de base não é objeto de investigação neste momento, 

uma vez que a mesma já foi elaborada em duas pesquisas anteriores.  

A intenção de regatar o sistema semântico está relacionada com a identificação de 

diferentes tipos de mediação simbólica por parte do educador que criam situações que 

possibilitam a superação da percepção do objeto de estudo por parte dos estudantes.  

Outro foco de interesse nesta análise relaciona-se ao estudo dos aspectos 

psicológicos da linguagem implícitos no sistema semântico. Estes aspectos referem-se à 

análise da linguagem externa e egocêntrica da criança como manifestações do pensamento e 

da linguagem interna decorrentes do processo reflexivo mediado pelas ações promovidas pela 

professora-pesquisadora.  

A situação característica da comunicação verbal é dada por tratar-se de um 

estudo experimental e intencional que busca, por meio da mediação da professora-

pesquisadora, identificar o movimento do pensamento dos estudantes manifesto nas alocuções 

verbais, apresentando indícios do processo de mudança da qualidade na apropriação de um 

conceito específico.  

O sistema de partida da alocução verbal apresenta-se na situação desencadeadora 

do processo de ensino e aprendizagem que mobiliza os estudantes a refletirem sobre uma 

necessidade social manifesta da seguinte enunciação: “O que um carregador de caixas deve 

fazer para empilhar e transportar o maior número de embalagens em uma só viagem?72”  

                                                 
72 Esta situação desencadeadora do processo de ensino e aprendizagem ocorre no segundo momento da 
organização do ensino, conforme as explicitações realizadas no capítulo anterior. 
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Muitas são as elaborações dos estudantes ao longo de quatro aulas que 

possibilitaram a apropriação de diferentes conceitos; no entanto, o “recorte”, na seqüência de 

anunciações verbais a ser apresentada a seguir, sintetiza o movimento dialógico do conceito 

de base e evidencia as relações entre o pensamento e a linguagem dos estudantes em situação 

de aprendizagem escolar.  

O controle do movimento dialógico do conceito e a escolha consciente das 

enunciações na alocução verbal são realizados pela mediação da professora-pesquisadora que 

direciona o movimento de reflexão dos estudantes a partir da intencionalidade presente no 

objetivo da atividade orientadora do ensino, assim como pela mediação dos próprios 

estudantes que resgatam, nos sistemas de memória operativa, as apropriações conceituais 

anteriores. Estas apropriações são reelaboradas para uma qualidade superior a partir das 

mediações simbólicas decorrentes das ações interpessoais.  

A contextualização da situação prática implícita no sistema semântico é 

representada na situação desencadeadora identificada anteriormente quando os estudantes 

apresentam as seguintes elaborações: para se ter eficiência no transporte, é necessário pensar 

na posição e no tamanho das embalagens que se pretende transportar; no equilíbrio do 

empilhamento; e no apoio que as embalagens precisam ter. A partir dessa reflexão, surge, pela 

primeira vez, nas enunciações dos estudantes, a palavra base, como um termo lingüístico que 

se relaciona aos princípios de apoio e equilíbrio como conceitos gerais apropriados 

anteriormente73.  

Será apresentada, a seguir, uma cadeia de componentes verbais sucessivos, 

subdividida em grupos semânticos que têm, como tema, o conceito de base, e, como rema, as 

enunciações social e geométrica elaboradas pelos estudantes. 

 

                                                 
73 No sistema semântico, as enunciações que apresentam o movimento do conceito base são ressaltadas em 
negrito com a finalidade de se evidenciar a mudança na qualidade das elaborações dos estudantes.  
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Grupo semântico A – Situação de partida74  
 
(1) Di - O apoio é como uma base. 
(2) Mu - Ah! a ba..., apoio. 
(3) P - Você ia falar que palavra? 
(4) Mu - A base. 
(5) P - Você ia falar na palavra base! 
      
(6) Mu - Eu falei nela. 
(7) P - O que seria a base da caixa? Vamos ver. 
(8) Mu - É isso. Poderia ser essa caixa aqui, ó (mostra o empilhamento).  
               A primeira caixa debaixo! 
(9) P - Essa é a base da sua pilha? 
(10) Mu - Ah, Ah! 
 
 

Grupo semântico B - Enunciação geométrica 

(11) P- Se eu estivesse olhando só para essa caixa, qual seria a base dela ?  
        Fale, Fê! 
(12) Fê - Embaixo. 
(13) P - Aqui, embaixo. Venha pôr a mão para mim.  
            Qual seria a base da caixa? 
Fê  sai da sua carteira e passa a mão na parte inferior da embalagem. 
(14) Mu - Embaixo. 
(15) P - Essa é a base da caixa?  
             E se a caixa estivesse assim? (muda a posição da embalagem). 
(16) Alunos - Aqui, embaixo. (indicam com a mão). 
(17) P - Essa é a base da caixa? 
(18) Alunos - É. 
(19) P - E se estivesse assim? (muda novamente a posição). 
(20) Di - Prô, a base é a que está sempre por baixo! 
(21) P - Como é que é? Repita. 
(22) Di - A base é a que está sempre por baixo. 

 

Grupo semântico C - Ampliação da enunciação geométrica 

(23) Bá - Prô, nem sempre é embaixo! Por exemplo: aqui, ó (indica no seu   
                empilhamento) a gente tem uma em baixo e uma em cima.  
                É aqui e aqui. (indica com a mão as diversas embalagens, apontando                   
                que a base de uma caixa do empilhamento é a caixa de baixo, conse- 
                qüentemente, a base seria a parte superior da embalagem que está em- 
                baixo dela.) 
(24) P - Ah! “Tá”! Então, a base.... 
(25) Bá - Nem sempre é embaixo, também pode ser em cima. 
(26) P - Então, venha cá! 
              Quer dizer que a base de uma pode ser a de baixo, então... 
(27) Bá - É, pode ser a de baixo e a de cima que nem aqui, ó. 
        Tem uma em baixo e uma em cima. 
(28) Ri - É, Prô!!! 
 
(29) P - Então, essa é a base da outra? 
(30) Bá - É, aqui é uma base; aqui é outra. 
(31) P - E a de cima, será que tem outra base? 

                                                 
74 O nome dos estudantes é substituído pelas iniciais dos mesmos e as mediações promovidas pela professora-
pesquisadora são identificadas pela letra P. 
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(32) Bá - Acho que tem. 
(33) P - Tem? E qual que é a outra? 
             Aí é outra base? Olhe só!  
             Quer dizer que a base muda de posição? 
(34) Di - Pode... 
 
 
 

Grupo semântico D – Generalização da enunciação geométrica 

(35) Lu Fê – Base, numa guerra, é o lugar onde os carros ficam e, base, do que  
                     você está falando, é onde as outras caixas ficam.  
(36) P - Olhe, numa guerra é onde as pessoas ficam! 
(37) Lu Fê - É! 
(38) P - Onde elas vão resolver os problemas, e assim por diante. 
             E a base das nossas caixas é onde as outras caixas ficam.  
             Olhe; interessante, não é? 
(39) Mu - Prô, numa guerra os aviões pousam no navio. 
                 O navio é a base, por exemplo. (Informação verbal). 

 

 

O sistema semântico permite a análise psicológica das ações e operações 

realizadas pela professora-pesquisadora e pelos estudantes no movimento de comunicação 

entre os sujeitos da atividade pedagógica na forma verbal. Esta se constitui a partir da 

necessidade de solução de uma situação-problema que mobiliza as pessoas ao realizarem as 

ações especificas; tem um objetivo implícito na ação pedagógica e busca a compreensão do 

pensamento dos estudantes por meio da linguagem verbal desdobrada; materializa-se nas 

operações que institui o diálogo entre as pessoas por meio de estratégias de comunicação, 

assim como se faz concreta numa situação específica que determina a condição da atividade e 

nas transformações das elaborações dos estudantes.  

Nas enunciações verbais dos estudantes, é possível verificar que, apesar de os 

mesmos terem domínio da linguagem coloquial, os termos lingüísticos que empregam nas 

enunciações ainda não se vinculam especificamente às significações sociais que representam. 

Este fato é observado na enunciação (1) quando Di apresenta por meio da noção de 

indiferenciação  a aproximação entre os sentidos empregados nas palavras apoio e base, 

mostrando que não diferencia os significados sociais correspondentes a cada termo. 
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Evidencia-se nesta análise que o pensamento elaborado pelo estudante no 

desenvolvimento das enunciações anteriores, não se manifesta em toda a sua amplitude, assim 

como ressalta Vygotski (2001b, v.2) ao afirmar que nem sempre o falante encontra palavras 

que explicitem a complexidade e as relações realizadas mentalmente. Além disso, deduz-se 

que as significações sociais, os conceitos implícitos nas palavras, não são claros para as 

crianças.  

Outro aspecto observado na alocução verbal é o uso intuitivo dos termos 

lingüísticos na manifestação do pensamento, na forma de linguagem verbal desdobrada. O 

significado social da palavra está em movimento para ser apropriado pelos estudantes diante 

das enunciações consecutivas. Estas se materializam nas enunciações presentes nos grupos 

semânticos “enunciação geométrica” e “ampliação da enunciação geométrica”. Conforme 

afirma Vygotski (1989, 2000, 2001b, v.2) o significado das palavras se desenvolve para a 

criança, e esse fato é presenciado ao longo do sistema semântico. O significado da palavra 

base, inicialmente apresentada intuitivamente, muda de qualidade ao longo da enunciação, até 

ser empregada numa enunciação explicativa, presente nas enunciações (35) e (39) que 

generalizam a enunciação geométrica.  

Tais enunciações indicam o uso do instrumento lingüístico para manifestar o 

movimento de conscientização dos estudantes expresso na linguagem verbal. A consciência 

do significado social do termo base constitui-se mediante um sistema de relações sociais, 

mediado pela memória, (VYGOTSKI, 2001b, v.2, DAVIDOV, 1988, MINICK, 2002), 

decorrente do resgate de vivências e conhecimentos anteriores próprios dos estudantes. 

As enunciações (28) e (34) evidenciam uma forma de pensamento caracterizado 

pela dedução, mas a manifestação do pensamento na forma de linguagem verbal denota uma 

estrutura semântica que se aproxima da linguagem egocêntrica (VYGOTSKI, 2001b, v.2) pela 

aglutinação de palavras. Na enunciação (28), o estudante reporta-se à professora, procurando 



 214 

informar uma dedução pessoal decorrente do processo de explicação presente no grupo 

semântico, manifestando assim o seu pensamento. Essa ação corresponde a uma das funções 

da linguagem egocêntrica quando a criança procura ser ouvida pelas pessoas ao seu redor, 

mesmo que esteja executando um monólogo coletivo. Já na enunciação (34), o estudante não 

se reporta a ninguém. Trata-se de uma linguagem direcionada a ele mesmo, porém com a 

mesma função, a de (re)organização do próprio pensamento. Tais funções da linguagem 

egocêntrica são anunciadas por Vygotsky (2001b, v.2). 

Nas enunciações, as palavras (28) “É, Prô!!!” e (34) “Pode...” sintetizam a 

reflexão realizada na forma interpessoal. Na primeira, o aluno Ri, que não aparece 

participando do diálogo entre a professora-pesquisadora e os demais estudantes, emite uma 

enunciação que evidencia a sua apropriação sobre o movimento dialógico do conceito. Na 

segunda, o estudante Di, que havia inicialmente realizado a enunciação que sintetizava a 

reflexão no grupo semântico B, reorganiza a sua concepção sobre o tema e a manifesta, por 

meio da enunciação aglutinada, o seu pensamento.  

Evidencia-se na análise da alocução verbal que a linguagem egocêntrica não 

termina com o crescimento da criança, ela se interioriza. Porém, não se exclui da linguagem 

verbal desdobrada, nem da criança em idade mais avançada, e nem do adulto, que muitas 

vezes lança mão da linguagem egocêntrica para (re)organizar seu pensamento e suas ações. 

Verifica-se, diante dos questionamentos da professora-pesquisadora para que os 

estudantes emitissem o conceito de base, que em nenhum momento é apresentada uma 

enunciação que sintetizasse o conceito. Os estudantes, nas enunciações (8), (20) e repetida na 

enunciação (22) do grupo semântico da enunciação geométrica, sempre se reportam a uma 

situação prática, a uma parte da embalagem que possa identificar a base, mas não sintetizam 

especificamente o conceito de base. Nas enunciações (23) a estudante Ba também se reporta a 

uma parte da embalagem que é identificada como base, apesar de ampliar as relações 
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considerando outros referenciais de análise. Esta enunciação é reafirmada pela estudante nas 

enunciações (25) e (27) do mesmo grupo semântico. 

No grupo semântico B, os estudantes consideram apenas o plano inferior do 

sólido geométrico isoladamente; no grupo semântico C, os estudantes passam a considerar os 

planos inferiores e superiores do sólido geométrico, dependendo da posição que o mesmo 

ocupa na embalagem. A ampliação na capacidade de análise, segundo o plano de referência 

apresentado nos dois grupos semânticos, é decorrente da ação mediadora da professora-

pesquisadora que promove situações desencadeadoras de reflexão dos estudantes, através de 

questionamentos pontuais acerca das possíveis faces que poderiam ser consideradas como 

base, dependendo da posição em que esteja em relação ao plano de referência, o horizontal.  

Uma situação posterior, não registrada oficialmente por problemas técnicos, mas 

registrada na memória da professora-pesquisadora, ocorre quando é perguntado aos estudantes 

qual seria a base da embalagem, caso esta estivesse flutuando no espaço. Os estudantes 

refletem sobre a nova situação-problema e afirmam que todas as faces poderiam ser 

consideradas base, pois o seu posicionamento no espaço é instável; outros estudantes afirmam 

que nenhuma das faces poderia ser considerada base, uma vez que não haveria referencial 

para identificar o conceito solicitado. Independentemente de a resposta ser considerada 

correta ou não, o que se nota na alocução verbal é que a intervenção docente promove a 

problematização das enunciações dos estudantes de tal forma que desencadeia novas 

reflexões, de qualidade superior. Esta forma de ação mediadora é determinante para que o 

pensamento dos estudantes se reestruture, amplie as relações, constituindo-se num 

pensamento dialógico. Essa forma de mediação é observada nas enunciações (3), (7), (11), 

(15), (19), (31) e (33).   

Outra forma de mediação na linguagem, que se verifica na alocução verbal, é a 

tradução ou explicitação da linguagem interna dos estudantes por parte da professora-
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pesquisadora, quando estes não conseguem encontrar termos lingüísticos que demonstrem os 

seus pensamentos no momento de comunicar suas elaborações mentais. Esse tipo de mediação 

é verificado nas enunciações (9), (17), (29), (36) e (38). Trata-se de uma forma de mediação 

que deve ser realizada de modo cuidadoso para não alterar a intenção primeira daquele que 

promove a comunicação. Luriá (1983) comenta o fato de que a criança, que já domina a 

linguagem exterior em situações de diálogo, nem sempre é capaz de realizar um monólogo 

desenvolvido, ou seja, nem sempre consegue explicitar as relações mentais de forma clara e 

precisa. A explicação do fato é atribuída à formação insuficiente da função predicativa da 

linguagem interior da criança, sendo impossível realizar o monólogo, mesmo que esta tenha 

domínio completo da linguagem coloquial. Em situação de intervenção pedagógica, a forma 

de mediação apresentada nas enunciações indicadas possibilita à criança, que se encontra 

nesta condição descrita, apropriar-se de estratégias de comunicação que anteriormente não lhe 

eram próprias. Trata-se de uma mediação que amplia a zona potencial e real de comunicação 

da criança, apresentando novas estratégias de desdobramento da linguagem interna em 

externa.  

Nas enunciações (3), (13), (21), (24) e (26), ocorre nova forma de mediação na 

linguagem decorrente da intencionalidade da professora-pesquisadora que cria situações que 

desencadeiam um campo de possibilidades que levam os estudantes a tomarem consciência de 

suas próprias elaborações. Tal forma de intervenção possibilita ao estudante ouvir sua própria 

enunciação pela voz de outra pessoa, ou ainda permite que o próprio estudante retome a sua 

própria enunciação, tendo a oportunidade de reestruturá-la ou ampliá-la de acordo com a 

percepção que tenha de sua própria enunciação. É a mediação que promove a retomada da 

enunciação verbal para a tomada de consciência da elaboração mental por parte do próprio 

estudante.  
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A seqüência do sistema semântico não evidencia a apropriação do conceito teórico 

de base pelos estudantes, mas indica a superação de um conceito intuitivo, espontâneo, 

(VYGOTSKI, 2000, 2001a, 2001b) que assume uma nova qualidade, tornando-se mais 

elaborado. O conceito de base é utilizado pelos estudantes na manifestação do pensamento 

sob a forma de linguagem oral desdobrada, de modo consciente. Na seqüência das 

enunciações apresentadas, o movimento da significação social somente se faz possível diante 

dos diferentes tipos de intervenção mediadora da professora-pesquisadora, a qual promove 

ações intencionais na atividade de ensino.  

As ações mediadoras da professora-pesquisadora sinalizam uma questão presente 

nas relações interpessoais no ensino: a necessidade de se entender a linguagem desdobrada da 

criança, e, a partir das enunciações verbais da mesma, de compreender o pensamento 

manifesto como forma consciente da apropriação da realidade objetiva. Essa necessidade é 

correspondente ao que Vygotski (2001b, v.2, p. 343, tradução nossa) afirma sobre a relação 

entre a linguagem e o pensamento: “para compreender a linguagem alheia nunca é suficiente 

compreender as palavras, é necessário compreender o pensamento do interlocutor.”75  

Diante dessa necessidade, as ações de ensino podem ser organizadas de tal forma 

que criem a possibilidade de transformar a linguagem interna, enigmática e aglutinada, em 

linguagem externa, desdobrada nas formas oral e escrita, de tal modo que cumpra a função 

comunicativa de modo eficiente. Sobre o desdobramento da linguagem interior em exterior, 

Luriá  afirma que: 

 
[...] somente depois de dominar as formas morfológicas léxicas e sintáticas, que são 
os componentes operacionais da linguagem desdobrada, a criança pode chegar à 
verdadeira atividade verbal, regida por um determinado motivo, subordinada a uma 
determinada tarefa, e que possui o caráter de ‘sistema semântico fechado’, estável e 
sob permanente controle. (LURIA, 1987, p. 162). 
 
 

                                                 
75 Para comprender el lenguaje ajeno nunca es suficiente comprender las palabras, es necesario comprender el 
pensamiento del interlocutor. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 343). 
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As ações mediadoras por parte do educador, identificadas a partir da análise do 

sistema semântico, possibilitam a problematização das enunciações dos estudantes de tal 

forma que desencadeiem novas reflexões de qualidade superior. Também possibilitam a 

explicitação da linguagem interna dos estudantes de tal forma que potencializem a linguagem 

externa e que criem condições que possibilitem a retomada da enunciação verbal para 

tomada de consciência por parte do próprio interlocutor.  

Tais ações mediadoras, desde que empregadas de forma intencional e consciente 

na atividade pedagógica, possibilitam a criação de situações que levam o estudante ao 

domínio das formas morfológicas, léxicas e sintáticas na linguagem verbal externa.  

A importância da compreensão da relação entre o pensamento e a linguagem é 

sintetizada por Vygotski ao afirmar que “o pensamento e a linguagem são a chave para 

compreender a natureza da consciência humana.” (2001b, v.2, p. 346, grifo do autor).76 Nas 

ações e operações presentes na atividade de ensino, a linguagem é o instrumento de 

comunicação das  elaborações pessoais e coletivas realizadas ao longo das relações 

interpessoais e como produção histórica e cultural.  

As ações mediadoras promovidas pela atividade de ensino, conforme as evidências 

identificadas na análise do sistema semântico próprio do estudo empírico, identificam que o 

ensino pode ser considerado como o instrumento potencializador do pensamento e da 

linguagem dos estudantes e, portanto, da própria consciência humana. Para que essa realidade 

se efetive, é necessário que as ações pedagógicas sejam organizadas intencionalmente pelo 

educador, de tal forma que o mesmo tenha consciência do processo de constituição humana 

do pensamento e da linguagem, portanto, da consciência humana.  

Para que as condições psicopedagógicas evidenciadas neste capítulo possam ser 

efetivadas no contexto escolar real há de se relevar o processo de formação docente, assim 

                                                 
76 “el pensamiento y el lenguaje son la clave para comprender la naturaleza de la conciencia humana.” 
(VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 346). 
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como do próprio sistema educacional vigente. Tais processos mantêm as condições alienantes 

postas na sociedade contemporânea que em muitos momentos (para não dizer 

constantemente) não priorizam a dimensão transformadora possível a partir da organização do 

ensino que priorize o desenvolvimento humano na sua dimensão ontogenética.  

Além de considerar os aspectos relacionados à constituição da consciência dos 

indivíduos por meio da linguagem como manifestação do pensamento, há de se levar em 

conta as especificidades do pensamento teórico como uma formação não natural entre os 

indivíduos. Concebe-se que o desenvolvimento do pensamento teórico ocorre somente pela 

via artificial promovida pelo processo de apropriação do conhecimento teórico-científico, fato 

relacionado diretamente à função da escola na sociedade atual.  

O estudo das condições objetivas que possibilitam a organização do ensino, que 

priorize a constituição do pensamento teórico dos estudantes por meio da apropriação do 

conhecimento científico, é objeto de análise no próximo capítulo.  


