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1. Introdução 

A relação entre pensamento e linguagem tem sido objeto de extensas discussões desde 

os primeiros sistemas de pensamento no ocidente, até os mais recentes modelos 

cibernéticos de funcionamento mental. Trata-se de um problema que assumiu, desde a 

sua origem, uma extrema complexidade. Hoje a investigação de questões pertinentes à 

determinação da língua e da linguagem na construção do conhecimento sobre a natureza 

e a cultura implica na construção de diálogos entre diferentes campos do conhecimento, 

tais como: a filosofia da linguagem, a psicologia, a lingüística e a psicolingüística 

contemporâneas, bem como a sociologia da linguagem.  

O objetivo desta pesquisa é investigar as matrizes conceituais que sustentam e dialogam 

com o projeto de construção da Psicologia sócio-histórica do pensamento e da 

linguagem, definido por Vygotsky em seus textos originais (Vygotsky, 1993/1934). 

Trata-se de uma tarefa teórica fundamental como parte de um programa que pretende 

desenvolver pesquisas sobre diferentes implicações existentes entre práticas discursivas 

e práticas sociais na sociedade contemporânea.  

Nicolopoulou (1996) chama atenção para a complexidade de propostas de trabalho que 

pretendem recuperar o complexo quadro intelectual que integra os elementos principais 

do contexto dialógico no qual Vygotsky se localizou como leitor e pensador, porque 

Vygotsky foi um autor que trabalhou de forma sensível e criativa com um número 

muito extenso de fontes, além de não ter utilizado dos seus interlocutores para 

subscrever as suas teorias. Exatamente por reconhecer esta complexidade é que 

acreditamos ser de fundamental importância a busca de referências que possam auxiliar 

na compreensão do contexto teórico no qual Vygotsky criou a sua teoria. 

Como nos adverte Sinha (1988) existem razões epistemológicas suficientes para afirmar 

que formulações filosóficas sobre a natureza da relação entre pensamento e linguagem 

estão na base das polêmicas contemporâneas que dividem a psicologia em diferentes 

perspectivas de análise. Por outro lado, desde que a psicologia se afirmou como 

disciplina autônoma do conhecimento, na segunda metade do séc. XIX, o diálogo 
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explícito com a filosofia se tornou, do ponto de vista desta disciplina, uma tarefa de 

menor importância, na medida em que os seus grandes problemas internos deveriam ser 

resolvidos de acordo com os cânones da ciência positiva. Partimos do pressuposto de 

que esta posição está superada, na medida em que o diálogo com a filosofia é 

fundamental para o esclarecimento de problemas constitutivos da psicologia. 

O presente trabalho parte do pressuposto de que a formulação de um sistema teórico que 

assume a centralidade da linguagem na gênese dos processos psicológicos, como faz 

Vygotsky, implica necessariamente no diálogo com perspectivas teórico - filosóficas 

onde a linguagem figura no centro do projeto de construção da representação mental do 

mundo, bem como na construção das estratégias dos regimes de verdade.  

A leitura de Pensamento e Linguagem em duas versões (Vygotsky, 1993; Vygotsky, 

2001) foi acompanhada da leitura de outros textos básicos que constituem a obra 

vygotskiana, especialmente os textos Psicologia da Arte (1999) no qual Vygotsky 

discute a teoria de Alexander Potebnya sobre a linguagem e oferece ao leitor uma visada 

panorâmica das principais idéias deste discípulo de Humboldt. Além disso, foram feitas 

leituras do texto “Historia Del Desarrollo de las funciones psíquicas superiores” 

(1995) por se constituir um momento central da obra no qual Vygotsky desenvolve a 

relação entre pensamento e linguagem e o desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores.  

Quanto às influências de matrizes filosóficas na obra de L. S. Vygotsky verificou-se a 

forte tradição humboldtiana na qual se insere sua teoria a partir da influência de teóricos 

idealistas e pré-revolucionários da antiga união soviética como A. Potebnya e G. Shept 

(Morato, 1996; Van der Veer, 1996a) ambos interlocutores de Wilhelm Von Humboldt, 

filósofo e lingüista alemão que, segundo Chomsky (1969), se insere na tradição 

lingüística denominada por ele de “Lingüística Cartesiana” que retoma os estudos da 

lingüística do século XVII e XVIII que haviam sido deixados de lado com a 

reestruturação deste campo do saber no século XIX. 

Em primeiro lugar, buscaremos apresentar alguns conceitos chave de Humboldt, por 

entender que este esclarecimento nos permitirá compreender algumas apropriações da 

leitura feita por Vygotsky de A. Potebnya. Cabe ressaltar que o encontro com Humboldt 

e Potebnya, inicialmente, se deu por meio da leitura das referidas obras de Vygotsky e 

só posteriormente buscamos auxílio de outros autores como Chomsky (1969) e Segatto 



 3 

(2009) na tentativa de compreender melhor esta perspectiva da linguística que 

influenciou em grande medida os escritos de Vygotsky. 

Sendo assim, a escolha da exposição das principais idéias de Humboldt neste momento 

do texto percorre a via metodológica inversa àquela que percorremos no decorrer do 

trabalho, pois acreditamos tal exposição favorece a compreensão do debate que 

pretendemos travar posteriormente, por meio da recuperação do diálogo com Potebnya a 

partir de dois textos centrais de Vygotsky: “Psicologia da Arte” e “Pensamento e 

Linguagem”. Cabe ressaltar também que expor as principais concepções da lingüística 

de Humboldt, além de favorecer a delimitação do campo de problemas com o qual 

trabalhamos, possibilita compreender os questionamentos e rupturas em relação aos 

quais a linguística se movimentava no início do século XX, o que proporciona uma 

abordagem sistêmica da teoria de Vygotsky. Ou seja, além de procurarmos abordar esta 

teoria sob a perspectiva de sua constituição interna, procuramos também apresentar esta 

discussão a partir de uma ótica externa, que aponta as discussões presentes num campo 

do saber em direção ao qual um autor que pretende dissertar sobre pensamento e 

linguagem deverá sempre se reportar: a linguística. 

 

2. A linguística Cartesiana de Wilhelm Von Humboldt 

De acordo com Segatto (2009), Wilhelm von Humboldt  inaugura a tradição dos estudos 

da linguagem que passou, mais tarde, a ser denominada “virada lingüística”. A 

primeira característica que compõe este conjunto de estudos é o abandono da 

perspectiva de que a linguagem funciona apenas como um instrumento do pensamento, 

como meio de expressão. Ao contrário, verifica-se que a partir de uma ruptura 

epistemológica, os autores concebem a linguagem como constitutiva do pensamento e 

como fator que possibilita a intersubjetividade da comunicação.  

Para Chomsky (1969), Humboldt pertence ao conjunto de linguístas que no século XIX 

retomam discussões que haviam sido abandonadas pelo campo de estudos da linguagem 

como a “forma”, a “estrutura” e o “aspecto criador da linguagem”. Tal conjunto de 

estudos compreende o que Chomsky denomina de Lingüística Cartesiana.  

A visão mecanicista do organismo humano no pensamento de Descartes, a suspensão de 

todas as crenças a partir da dúvida absoluta levam o filósofo a confirmar a existência do 

sujeito a partir do pensamento em sua famosa fórmula “Cogito Ergo Sum”.  Desta 
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forma, Chomsky afirma que o questionamento suscitado pela lingüística a partir do 

cogito cartesiano, e a crítica que esta filosofia recebeu, foi justamente a impossibilidade 

de provar a existência do outro a partir de sua própria experiência de pensamento, 

conhecido como solipsismo cartesiano.  

Sendo assim, a linguística cartesiana, instaurada a partir da necessidade de verificar a 

existência do outro semelhante, afirma que o que nos possibilita comprovar a existência 

de outra consciência é a relação dialógica que se estabelece a partir da linguagem, 

postulando então que o homem é regido por dois princípios: O princípio mecânico e o 

princípio criador.   

O princípio criador, segundo Descartes e seu interlocutor Cordemoy1 é o princípio que 

regula a linguagem, fazendo com que esta tenha em si um aspecto criador, uma vez que 

“hablar no es repetir las mismas palabras que han chocado contra el oído, sino... 

proferir otras a propósito de aquéllas” (Cordemoy apud Chomsky, 1969, p. 28). Dessa 

forma, Chomsky afirma que o aspecto central da teoria de Descartes e Cordemoy é o 

aspecto criador da linguagem – e o fato de que é apenas a partir deste aspecto é que o 

Cogito Cartesiano pode ser estendido a outros sujeitos, ou seja, a existência de outras 

consciências só pode ser comprovada a partir da relação dialógica entre os sujeitos. 

De acordo com Chomsky (1969), o aspecto criador da linguagem encontra sua maior 

expressão na filosofia da linguagem de Humboldt, pois ele a considera antes uma 

produção subordinada ao trabalho do espírito e ao seu aspecto criador do que um 

produto acabado: 

é preciso considerar a linguagem não como um produto morto (todtes 
Erzeugtes), mas, sobretudo, como uma produção (Erzeugung) (...) Em 
si mesma, a linguagem não é um produto (Ergon), mas uma atividade 
(Energeia)" (Humboldt apud Segatto, 2009). 

 

Outra característica destes estudos, apontada por Segatto (2009) é que “esta nova 

concepção de linguagem conduz a uma necessária destranscendentalização da razão”, 

que implica que a linguagem deve ser compreendida a partir de uma relação histórica 

                                                 
1 Géraud de Cordemoy (1626 – 1684) Filósofo, historiador e advogado francês, considerado como um dos 
cartesianos mais importantes após a morte de Descartes. De acordo com a Stanford Encyclopedia of 
Phylosophy foi um dos primeiros, senão o primeiro cartesiano a argumentar que a metafísica cartesiana 
levava ao ocasionalismo, a doutrina que afirma que Deus é a única e verdadeira causa ativa no mundo. 
Um de seus principais textos é o “Discours Physique de la Parole” (1668) no qual desenvolve a idéia de 
que o princípio que regula a linguagem não é o princípio mecânico, mas sim o princípio criador, que 
possibilita ao ser pensante comprovar a existência de seres semelhantes. 
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entre o homem e o meio social no qual ela emerge. Além disso, a teoria humboldtiana 

da linguagem possui um conceito de extrema importância, tanto para a história da 

lingüística moderna, quanto para a posterior formulação de Vygotsky sobre o 

pensamento e a linguagem: Segundo Chomsky (1969) 

al desarrollar la noción de forma del lenguaje, como principio generativo, fijo 
e inmutable, que determina la amplitud y que proporciona los medios para el 
conjunto ilimitado de actos individuales creadores, que constituyen el uso 
normal del lenguaje, Humboldt hace una contribución original e significativa 
a la teoría lingüística. (Chomsky, 1969, p. 54) 

 

De acordo com Weber (1998) as idéias de Humboldt chegaram à Rússia por meio de 

Alexander Potebnya, lingüista ucraniano do século XIX e grande discípulo de 

Humboldt que, por meio da obra “Pensamento e Língua” fez com que Vygotsky 

voltasse sua atenção para a relação entre pensamento e linguagem.    

A influência destes escritos na obra vygotskiana pode ser percebida quando se verifica a 

existência de interseções entre as obras Psicologia da Arte e Pensamento e Linguagem, 

especialmente entre a exposição da teoria de Potebnya e Humboldt na primeira e a 

exposição de Vygotsky a respeito da evolução do significado das palavras na segunda. 

Sendo assim, procuramos no próximo tópico apresentar as contribuições das referidas 

teorias em face à exposição de Vygotsky sobre o processo de desenvolvimento do 

significado das palavras. 

 

3. Da Psicologia da Arte à construção do Pensamento e da Linguagem  

Conforme expresso anteriormente, trazer a obra “A Psicologia da Arte” (Vygotsky, 

1999) ao debate dos referencias internos da formulação sobre pensamento e linguagem 

de Vygotsky pode se mostrar uma ferramenta bastante profícua na medida em que 

verificamos que Vygotsky não trabalha com suas fontes de maneira explícita e, além 

disso, alguns autores (Van der Veer, 1996a; Weber, 1998; Morato, 1996) afirmam que a 

principal obra vinculada à esteira humboldtiana da linguagem com a qual Vygotsky teve 

contato foi “Pensamento e Língua” de Alexander Potebnya, que não possui traduções 

no ocidente.  

Sendo assim, uma forma de acessar tal obra é a partir da crítica realizada por Vygotsky 

em relação à teoria de Potebnya sobre a ‘arte como conhecimento’ presente em seu 
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texto “A Psicologia da Arte”, pois ela nos oferece alguns subsídios para apreender 

alguns elementos básicos da teoria de Humboldt na forma como Vygotsky a 

compreendia.  

De acordo com Vygotsky (1999), Potebnya parte de Humboldt e dialoga com a tradição 

da remota antiguidade segundo a qual a arte é o conhecimento da sabedoria e tem por 

fim primevo servir de guia e apontar lições de moral aos indivíduos. Uma vez que a 

teoria de Potebnya tem por objetivo analisar as obras literárias, o autor verifica que 

realizar tal empreendimento sem uma análise dos signos seria uma tarefa inócua. 

Destarte, Potebnya toma por pressuposto a perspectiva de Humboldt quando afirma que 

para uma análise do signo ou da palavra enquanto tal há que se considerar que esta é 

dividida em três elementos: a forma sonora externa; a forma interna (ou imagem) e o 

significado. 

Nesta perspectiva, Humboldt e Potebnya partem do pressuposto que o significado da 

palavra está em constante mutação a partir do uso que os indivíduos fazem da mesma 

dentro de uma atividade social, ou seja, não é algo estático, mas sim, dinâmico e 

mutável, de acordo com as condições históricas nas quais se insere o sujeito. 

Portanto, podemos compreender a forma interna da palavra como o seu significado 

etimológico mais aproximado, por meio do qual ela assume a possibilidade de significar 

o conteúdo nela inserido. Neste sentido, a forma interna da palavra pode ser 

compreendida como aquilo que deu origem à sua forma (sonora) externa, porém, em 

muitos casos esta forma interna se apresenta de maneira recalcada sob a influência do 

seu significado, que, por sua vez, está em constante expansão e mutação. 

O estudo etimológico das palavras pode ajudar a compreender esta questão, pois se 

verifica que mesmo naquelas palavras em que se mantiveram apenas a forma externa e o 

significado, essa forma interna existe, porém foi esquecida no processo de evolução da 

língua. É o que apresenta Vygotsky, quando aponta a existência de um conflito existente 

entre a forma interna da palavra e seu significado a partir da palavra russa "tchernila".  

Segundo Vygotsky (1999) Tchernila, significa tinta para caneta e é derivada de tchërn 

– radical de tchërni, que significa negro, preto. Portanto, neste exemplo tem-se uma 

forma sonora externa Tchernila (tinta) que contém uma imagem (ou forma interna) 

presente no radical tchërn que deu origem à palavra tchërni que remete ao significado 

(preto). O conflito a que Vygotsky se refere é o conflito da forma interna da palavra 
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com o seu significado, quando este se expande e se torna passível de novas 

significações no interior de uma prática social, em exemplo, quando tchernila – que 

possui uma imagem construída socialmente que remete à cor preta – passa a significar 

tinta vermelha. Neste caso, o significado se expandiu e se tornou maior do que a 

imagem da palavra. 

É interessante observar que o conceito de forma da linguagem, inicialmente construído 

por Humboldt e reforçado por Potebnya e Gustav Shpet (Van der Veer, 1996a; 

Chomsky, 1969) tem profundas influências na teorização de Vygotsky a respeito do 

pensamento e da linguagem. Tal fato é passível de verificação, quando observamos de 

maneira mais atenta as reflexões do autor no capítulo “Estudo Experimental do 

Desenvolvimento dos Conceitos” da obra sobre a qual nos debruçamos nesta análise em 

face aos pressupostos da lingüística humboldtiana já expostos.  

O primeiro momento que nos permite verificar a forma a partir da qual Vygotsky 

compreende o signo é o problema metodológico de análise dos conceitos. Segundo 

Vygotsky “o material sensorial e a palavra são partes indispensáveis do processo de 

formação dos conceitos” (Vygotsky, 2001, p.152) e os dois métodos existentes para tal 

análise empreendem um divórcio entre a palavra e a realidade objetiva.  

Um dos métodos disponíveis na análise da evolução dos conceitos é o método de 

definição e sobre ele Vygotsky afirma categoricamente: 

Uma das principais fragilidades do método de definição é o fato de que o 
conceito é retirado de sua relação natural, em forma estagnada, fora do 
vínculo com os processos reais de pensamento em que surge. (Vygotsky, 
2001, p.154). 

 

Esta crítica inicial nos permite entrever a influência de Humboldt na constituição da 

teoria vygotskiana, uma vez que ambos os autores não concebem o signo afastado de 

sua realidade concreta, antes afirmam que ele é formado a partir desta realidade. Além 

disso, nos permite verificar que a premissa central do trabalho de Vygotsky era de que a 

análise do desenvolvimento do significado das palavras devia ser compreendida em 

conexão com a análise do desenvolvimento das mesmas em sua função comunicativa 

(Minick, 1996, p.46). 

Além disso, verificamos que o mesmo exemplo tomado de Potebnya e analisado na obra 

“A Psicologia da Arte” com o objetivo de explicar o conceito de forma interna ou 
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imagem da palavra é analisado na obra “A Construção do Pensamento e da 

Linguagem”. Porém nesta última, após apresentar a possibilidade de uma palavra conter 

em si uma imagem e um significado que remetem a coisas opostas, a partir da palavra 

tchernila, Vygotsky não fala de uma luta entre a imagem da palavra e seu significado, 

mas de uma luta entre um complexo e um conceito – processo que culmina na evolução 

da linguagem. Nas palavras de Vygotsky, “um nome por complexos, destacado 

conforme um determinado traço, entra em contradição com o conceito que ele designa, 

resultando daí uma luta entre o conceito e a imagem que serve de base à palavra” 

(Vygotsky, 2001, p. 214). Apesar da mudança de nomenclatura deste conflito, verifica-

se que os mecanismos que engendram este processo são os mesmos nos dois casos.  

Ainda trabalhando com a questão existente entre a imagem (forma interna) e o 

significado (conteúdo) da palavra, na obra Psicologia da Arte, Vygotsky afirma que a 

diferença entre dois sinônimos está exatamente na imagem da palavra, posto que cada 

uma delas é de origem diversa e designam a mesma coisa pela evolução dos 

significados de cada uma. Em relação aos sinônimos, Potebnya afirma que "a forma 

interna de cada uma dessas palavras orienta de modo diferente o pensamento." 

(Potebnya apud Vygotsky, 1999 p.34). Ou seja, a diferença entre dois sinônimos é uma 

diferença psicológica, pois se obtém o mesmo resultado a partir de processos de 

pensamento diferentes. Vygotsky chega à mesma conclusão de Potebnya na análise dos 

sinônimos, quando afirma que os sinônimos designam o mesmo referente, porém a 

partir de um trabalho de pensamento diverso.  

Além disso, Vygotsky afirma que  

segundo expressão de Potebnya, a linguagem é o meio de compreender a si 
próprio. Por isso, devemos estudar a função que a linguagem ou a fala 
desempenham em relação ao próprio pensamento da criança, e aqui nos cabe 
estabelecer que, com o auxílio da linguagem, a criança entende a si mesma de 
modo diferente que entende o adulto com o auxílio da mesma linguagem. Isto 
significa que os atos de pensamento, realizados pela criança por meio da 
linguagem, não coincidem com as operações produzidas no pensamento do 
adulto quando ele pronuncia a mesma palavra (Vygotsky, 2001, p.215 - 216) 

 

Na citação acima podemos perceber dois pontos de convergência entre as teorias de 

Potebnya e Vygotsky. Um deles é que o caminho pelo qual uma palavra se torna 

inteligível para uma criança e o caminho que a mesma palavra traça no pensamento do 

adulto não é necessariamente igual. O outro, e não menos importante, é o fato de 

Potebnya apresentar a linguagem como meio de compreensão de si próprio.  
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De acordo com Potebnya “uma vez que eu dei forma à minha idéia em palavras ela se 

torna um objeto pra mim mesmo, pois as palavras expressas são audíveis e dessa forma 

elas retornam ao emissor” (Potebnya apud Van der Veer, 1996a, p. 04). Tal afirmação 

muito se assemelha com a concepção de Vygotsky difundida em seu pensamento entre 

1925 e 1930 quando Vygotsky utilizava como unidade de análise para compreender o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores “o ‘ato instrumental’, uma 

unidade de atividade mediada por signos que são usados como ferramentas ou 

instrumentos para controlar o comportamento” (Minick, 1996, p.32 ). De acordo com 

Minick, o elemento que dava suporte à idéia de ato instrumental na teoria de Vygotsky 

era o binômio estímulo-resposta, porém o autor considerava que os humanos eram 

dotados de uma forma única de estímulos, o que nos leva a considerar que neste 

momento de sua teoria Vygotsky considerava a palavra como estímulo-signo que 

retorna como objeto ao seu emissor. 

A concepção de que palavras são estímulos reversíveis, segundo Van der Veer (1996a) 

apresenta-se de maneira bastante clara no texto de Vygotsky “Consciousness as a 

Problem for the Psychology of Behavior” de 1925, no qual o autor trabalha com esta 

questão sob uma perspectiva reflexológica. Além de Potebnya, em consonância com o 

exposto acima, Humboldt afirma: 

É apenas operando a partir do outro social (ao falar) e tornando-se um outro 
social em certa medida (a partir do uso da terminologia aceita, etc.) que nós 
podemos nos tornar conscientes de nós mesmos (pela reflexão das nossas 
próprias emissões lingüísticas, o efeito que elas produzem, etc.) (Humboldt 
apud Van der Veer, 1996a, p.6 – 7, tradução nossa) 

 

O que queremos ressaltar, é que a análise dos signos feita por Potebnya, tomada de 

empréstimo da teoria da linguagem de Humboldt, é de suma importância na construção 

sobre a relação entre pensamento e linguagem feita por Vygotsky, uma vez que este 

último compartilha das concepções dos primeiros, tanto na forma a partir da qual 

compreende o signo e sua formação a partir de um referencial material e objetivo e sua 

estrutura interna, quanto no que se refere ao significado da palavra – em constante 

expansão e convertido em unidade de análise para ambas as teorias – e 

consequentemente no que se refere à evolução da linguagem. 

Desta forma, o que se torna necessário neste momento é verificar qual foi a ferramenta 

utilizada por Vygotsky na interpretação e na junção de pressupostos diversos na 

constituição de sua teoria.  
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De acordo com Pino (1990)  

a revolução de outubro (1917) e a implantação do marxismo-leninismo após 
a guerra civil (1918-1920), representaram uma transformação radical da 
sociedade russa e da futura URSS: no campo social, econômico, político e 
ideológico, com profundas repercussões no campo da ciência e das idéias  (p. 
61-62). 

 

Tais modificações podem ser compreendidas sob a luz de várias perspectivas, entre elas, 

a partir da necessidade de reestruturação da psicologia – com objetivo de superar os 

impasses estabelecidos pelo dualismo material-idealista e também com o objetivo de 

reestruturar este campo do saber a partir dos referenciais teóricos que possibilitaram o 

processo revolucionário, para os quais tanto a psicologia como outras áreas do 

conhecimento pudessem ser utilizadas na construção e na manutenção da sociedade 

comunista.  

De acordo com Van der Veer (1996a) pensadores idealistas e pré-revolucionários 

haviam sido deixados de lado a partir do processo revolucionário e, em grande parte, 

suas teorias foram consideradas obsoletas e ultrapassadas. Dessa forma, coube a 

Vygotsky buscar uma forma de articular os filósofos e teóricos responsáveis por sua 

formação intelectual enquanto jovem, com aquilo que se constituiu de base ao processo 

revolucionário, o materialismo histórico dialético de Marx e Engels (p. 09). 

Sendo assim, notamos que o materialismo dialético se constituiu como solo 

epistemológico de Vygotsky, ou seja, como ferramenta a partir da qual o autor 

encontrou uma possibilidade de compreender e analisar a relação entre pensamento e 

linguagem, no interior de um projeto de reestruturação da própria psicologia.  

A busca de uma compreensão que possibilitasse à psicologia livrar-se do dualismo no 

qual se encerrava no início do século XX também perpassa toda a teorização de 

Vygotsky a respeito da relação entre pensamento e linguagem. De acordo com o autor, a 

despeito de constituir-se como um dos problemas mais antigos da própria psicologia, 

ainda assim a relação entre pensamento e linguagem permanecia obscura e sofria com 

análises atomistas que preconizavam o estudo isolado de cada um de seus elementos. 

Em suas palavras 

el análisis atomista y funcional, que dominó la psicología científica a lo largo 
de la última década, dio lugar a considerar las funciones psíquicas de forma 
aislada y a elaborar y perfeccionar métodos de investigación psicológica 
aplicados al estudio de esos procesos aislados e separados entre si (Vygotsky, 
1993, p. 15). 



 11 

 

Esta afirmação de Vygotsky constitui-se como o exemplo claro do problema 

epistemológico já apresentado por ele anteriormente - o dualismo material-idealista e os 

reflexos do mesmo no interior da psicologia.  

Prosseguindo nesta argumentação, Vygotsky (1993) afirma que a investigação acerca 

das funções psicológicas superiores necessita de um método de análise, no sentido 

próprio do termo. Para Vygotsky, existem dois métodos utilizados pela psicologia, 

sendo que um deles é responsável pelo fracasso de todas as tentativas de estudar a 

relação entre pensamento e linguagem e o outro é o único ponto de partida possível para 

sua resolução (Vygotsky, 1993, p. 17). 

El primer procedimiento de análisis psicológico se puede denominar de 
descomposición de conjuntos psíquicos complejos en sus elementos. Cabe 
compararlo con el análisis químico del agua por descomposición en 
hidrógeno y oxígeno. Lo esencial de este tipo de análisis consiste en que 
obtiene, como resultado, productos de naturaleza distinta a la del conjunto 
analizado. (Vygotsky, 1993, p. 17 - 18) 

 

Em relação a tal caminho, Vygotsky afirma que a decomposição do todo em partes não 

chega a figurar-se como uma análise no sentido próprio da palavra, antes, apresenta-se 

como “el camino de la generalización más que el del análisis, que es, en el sentido 

estricto del término, parcelar” (Vygotsky, 1993, p.18) o que torna bastante claro que 

não é este o modo que poderia levar à superação do dualismo na psicologia, uma vez 

que tal via metodológica culminaria numa compreensão equivocada dos fatos. 

A proposta de Vygotsky é, portanto, a análise segundo unidades. Nas palavras do autor,  

por unidad entendemos el resultado del análisis que, a diferencia de los 
elementos, goza de todas las propiedades fundamentales características del 
conjunto y constituye una parte viva e indivisible de la totalidad. No es la 
fórmula química del agua, sino el estudio de las moléculas y del movimiento 
molecular lo que constituye la clave de la explicación de las propiedades 
definitorias del agua (Vygotsky, 1993, p. 19 – 20)2. 

 

O método de análise segundo unidades acompanha Vygotsky desde sua obra “A 

Psicologia da Arte”, na qual o autor introduz este método em várias modalidades de 

                                                 
2 A questão sobre a análise segundo unidades, em conjunto com o exemplo da análise das propriedades 
da água, de acordo com as notas da edição russa presentes no final do primeiro capítulo das Obras 
Escogidas Tomo II foi inicialmente levantada por Vygotsky em sua obra Psicologia da Arte (Vygotsky, 
1993, p.26).  
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arte, como a fábula, o romance e uma tragédia, considerando que existam formas 

superiores e inferiores de arte. Em justificativa a esta classificação, o autor atesta que as 

formas mais desenvolvidas de arte são a chave de compreensão das formas mais 

atrasadas, “como a anatomia do homem o é em relação à dos macacos e não ao 

contrário” (Vygotsky, 1991, p.374).  

Em termos metodológicos, a afirmação de que ‘a anatomia do homem é a chave para 

compreender a anatomia do macaco’ significa que a pesquisa deve partir da fase mais 

desenvolvida do objeto investigado, para então, analisar sua gênese e depois desta 

análise, retornar ao ponto de partida, isto é, à fase mais evoluída, agora compreendida 

de forma ainda mais concreta, iluminada pela análise histórica (Duarte, 2000, p. 102). 

As implicações deste debate são visíveis em vários momentos da teorização de 

Vygotsky, e gostaríamos de destacar o momento no qual Vygotsky leva à termo sua 

idéia de processo histórico, com o objetivo de verificar o surgimento de novas relações 

funcionais entre sistemas psicológicos diferentes, no caso, o surgimento do pensamento 

verbal por meio da relação entre o pensamento e a linguagem.  

Inicialmente, é possível verificar nas notas do prefácio da edição russa de Pensamento e 

Linguagem que o capítulo sobre as raízes genéticas do pensamento e da linguagem foi, 

dos textos que compõem a obra, o primeiro a ser publicado, na Revista das Ciências 

Naturais e do Marxismo em 1929 (Vygotsky, 1993, p. 14), o que já se apresenta como 

um fato interessante para a análise que empreendemos. Ademais, a despeito da revista 

na qual o texto foi publicado, é necessário verificar que Vygotsky inicia sua 

argumentação sobre o pensamento verbal a partir de referenciais teóricos da psicologia 

animal – especialmente Köhler e Yerkes. Em suas obras, tais autores apontam para a 

existência de uma inteligência sem linguagem nos antropóides e afirmam que a 

diferença entre o homem e os antropóides é a capacidade de representação.  

Posteriormente à abordagem dos dados a partir de uma perspectiva filogenética, 

realizada com auxílio dos autores citados, Vygotsky passa a analisar o surgimento do 

pensamento verbal a partir de dados coletados pelo próprio Köhler quando da aplicação 

de suas experiências realizadas com símios superiores em crianças. Além destes, 

Vygotsky busca as contribuições de Stern quando lança sua tese do cruzamento das 

linhas de evolução do pensamento e da linguagem.  
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Em resumo, verifica-se que o autor focaliza a investigação das raízes do pensamento e 

da linguagem em termos de filogênese e ontogênese e apresenta concomitantemente a 

esta investigação, sua perspectiva em relação ao pensamento verbalizado, caracterizada 

por uma função psicológica superior constituída historicamente a partir da intersecção 

dos círculos genéticos evolutivos que constituem o pensamento e a linguagem. 

De acordo com Van der Veer (1996a, p. 5 - 6) a hipótese das distintas raízes genéticas 

de pensamento e linguagem na ontogênese encontra-se na teoria de Potebnya quando 

este autor afirma que formas de pensamento não verbal podem ser encontradas nas 

crianças. Neste sentido, verificamos que o empreendimento realizado por Vygotsky 

quando da escrita do capítulo sobre as raízes genéticas de pensamento e linguagem não 

era apenas comprovar a existência destas raízes no plano ontogenético, como já havia 

sido realizado por A. Potebnya, ou no plano filogenético, como já havia sido realizado 

por Köhler e Yerkes, mas sim, analisar os dados referentes a estas pesquisas sob a ótica 

do materialismo dialético. Em outras palavras, buscava encontrar uma via metodológica 

capaz de superar as correntes parcelares e dicotômicas da psicologia tradicional e que 

possibilitasse concatenar e articular pressupostos provenientes de diferentes campos do 

conhecimento, uma vez que a própria investigação acerca do pensamento e da 

linguagem toca em diferentes campos do conhecimento. 

Portanto, verificamos que Vygotsky deixa bastante claro, durante a delimitação de seu 

campo de problemas e de seu método de análise, bem como durante sua exposição 

acerca da historicidade do pensamento verbal, que as intenções defendidas em seu texto 

“O Significado Histórico da Crise na Psicologia” (Vygotsky, 1996) de reformular a 

psicologia a partir da superação da dicotomia estabelecida por uma psicologia 

científico-natural e outra idealista, a partir do materialismo dialético, foram levadas a 

termo. No primeiro caso, suas intenções são verificadas na definição de seu método 

analítico segundo unidades e no segundo, quando Vygotsky busca algumas 

contribuições de Engels e de sua definição do método histórico de pesquisa, afirmando 

que “o método lógico de investigação é o mesmo método histórico, só que livre de sua 

forma histórica e dos acasos históricos que perturbam a harmonia da exposição”. 

(Engels apud Vygotsky, 2001, p.200). 

Em síntese, verificamos que todo o arsenal teórico acumulado pelas leituras feitas por 

Vygotsky será redimensionado a partir da leitura de Marx e Engels. A vinculação ao 

materialismo dialético, como referência central de seu trabalho, imprime uma 
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transformação epistemológica que termina por redirecionar o seu pensamento no sentido 

de uma nova síntese, na qual a cultura será apreendida como resultado da ação de 

transformação da natureza pelo homem. 

 

Considerações Finais 

Como se pode demonstrar, a teoria de Vygotsky é constituída por referenciais diversos 

que constituem um complexo quadro dialógico que reflete em si tanto o momento 

histórico no qual o autor desenvolveu sua teoria quanto seu processo de formação 

intelectual, realizado por preceptores no interior de ambiente familiar que preconizava 

os estudos e a formação filosófica sólida.  

O resgate da linguística de Humboldt é realizado a partir de duas perspectivas. A 

primeira por meio de seu interlocutor A. Potebnya, cujas reflexões estão presentes na 

crítica realizada por Vygotsky a esta teoria quando ela pretende realizar uma análise da 

reação estética da obra de arte em “A Psicologia da Arte” (1999) e os desdobramentos e 

interseções deste diálogo na obra “A Construção do Pensamento e da Linguagem” 

(1934/2001). A outra quando buscamos compreender a linguística de Humboldt por 

meio de seus comentadores e críticos, como Segatto (2009) e Noam Chomsky (1969), 

que nos permitiu perceber que esta teoria além de constituir-se como um braço da 

história do pensamento moderno, oferece a Vygotsky elementos básicos para a 

formulação de sua teoria sobre pensamento e linguagem, como a forma a partir da qual 

Vygotsky compreendia a estrutura do signo dotado de uma forma externa, uma imagem 

e um significado que se articulam a partir das relações entre o homem e o meio social.  

Também não podemos deixar de considerar o fato de que Humboldt e Potebnya também 

consideravam o significado das palavras como algo em constante expansão e 

modificação e é justamente este fato que se coloca ao lado das construções de Vygotsky 

sobre o processo de evolução da linguagem e a existência de modalidades de 

pensamento que apesar de coincidirem entre si em seu aspecto fenotípico, são 

profundamente divergentes quando considerados aspectos genotípicos, ou seja, seus 

aspectos internos e os caminhos pelos quais a palavra chega a designar determinado 

referente.  

Verificamos também que os escritos de Vygotsky sobre pensamento e linguagem, além 

de terem sido escritos em diferentes momentos de sua carreira e apresentarem em si 
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mudanças internas que conduzem a obra a um princípio explanatório geral que pudesse 

articular o desenvolvimento cognitivo da criança em relação ao meio social na qual ela 

está inserida, devem ser compreendidos no interior de um projeto de reestruturação da 

própria psicologia, pois se constitui como uma ruptura epistemológica deste campo do 

conhecimento que alterou a forma de compreender e analisar os processos psicológicos 

superiores. 

A influencia de Marx nos escritos de Vygotsky podem ser compreendidos a partir da 

forma por meio da qual Vygotsky compreendia o processo histórico, como aquele que 

evolui do mais simples em direção ao mais complexo. Dessa forma, o autor busca 

introduzir em seu texto evidencias históricas do pensamento verbal, a partir de teóricos 

da psicologia animal e da psicologia do desenvolvimento infantil, com o objetivo claro 

de analisar um fenômeno histórico a partir de uma perspectiva que considera sua 

historicidade.  

Em síntese, verificamos que a teoria de Vygotsky constitui-se a partir da interlocução e 

da concatenação de pressupostos de pensadores de índole idealista que contribuíram 

para a formação intelectual de Vygotsky na Rússia pré-revolucionária, como Wilhelm 

Von Humboldt e Alexander Potebnya e do materialismo histórico-dialético de Marx e 

Engels – componente essencial do conjunto de referências teóricas e ideológicas da 

Rússia pós-revolução de 1917, sendo os primeiros as fontes de sua concepção de 

linguagem e os últimos o solo conceitual a partir do qual se pode interpretar a relação 

dialética entre o homem e o mundo, e por conseqüência compreender a dinâmica de 

constituição teórica a partir de uma relação estreita e mediada entre o homem e o mundo 

do trabalho. Sendo assim, podemos afirmar que é a partir do estudo do desenvolvimento 

histórico da linguagem que Vygotsky coloca seus referenciais num quadro dialógico 

comum, constituindo uma teorização que antes de tornar-se ambígua por sua 

multiplicidade de referências, torna-se sólida e coerente.  
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