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MARÇAL, Bárbara Emille De Cristo. Pensamento e Linguagem: funções 
psíquicas essenciais ao desenvolvimento da criança na Educação Infantil: Um 
olhar da Teoria Histórico-Cultural. 55 Pg. Trabalho de Conclusão de Curso. Curso de 
Cedagogia. Centro de Educação, Comunicação e Arte. Universidade Estadual de 
Londrina, 2015. 
 

RESUMO 

O presente estudo objetivou investigar os processos de desenvolvimento do 
pensamento e da linguagem, refletindo sua relação com o desenvolvimento psíquico 
infantil, por meio de um estudo teórico-bibliográfico das teses de Vigotski e outros 
autores que pertencem à perspectiva da Teoria Histórico-Cultural, buscando 
compreender o papel do mediador na interação com a criança na educação infantil.  
Visou-se abranger a totalidade histórica da abordagem para uma compreensão da 
historicidade engendrada nos postulados elaborados por Vigotski. A partir da análise 
do desenvolvimento da linguagem e do pensamento verificou-se sua relação 
interdependente e dialética essencial para o desenvolvimento das demais funções 
psicológicas superiores e evidenciou-se a palavra enquanto signo e instrumento 
psicológico. Dessa forma, constatou-se o papel primordial da educação na produção 
da humanidade em cada sujeito-criança, nisso, destaca-se o papel da escola 
enquanto espaço privilegiado para a socialização da cultura elaborada. No âmbito da 
educação infantil, ressaltou-se a prática do educador como elemento essencial, 
compreendendo o ensino como fonte de aprendizagem e desenvolvimento, de modo 
que o papel do professor mediador é transmitir à criança as produções históricas do 
desenvolvimento da humanidade. Diante do exposto, concluiu-se então, que a 
mediação do educador no sentido de potencializar o desenvolvimento infantil é 
enriquecido pelas teses da Teoria Histórico-Cultural motivo que indica a necessidade 
de estudos mais aprofundados da mesma e que é importante que o  professor em 
sua prática propicie vivências que estimulem o desenvolvimento da linguagem e do 
pensamento. 
 

Palavras-chave: Linguagem; Pensamento; Desenvolvimento Infantil; Educação 

Infantil; Teoria Histórico-cultural.  
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MARÇAL, Bárbara Emille de Cristo. Language and Thought: essential psychic 
functions for child development in Childhood Education. 55 pages. Monograph 
for the Degree in Pedagogy. Center of Education, Comunication and Art. Londrina 
State University, 2015. 

ABSTRACT 

This study objectified to investigate the processes of language development and 
thought development, thinking over their relationship with the child‟s psychic 
development, through bibliographic research of Vygotsky‟s thesis and other authors 
who belong to the Cultural-Historical Theory perspective, looking to comprehend the 
role of the mediator in the interaction with the child in childhood education. It is aimed 
to grasp the historical totality of this approach for a better comprehension of the 
historicity engendered in the postulates elaborated by Vygotsky. From the analysis of 
language and thought development it was verified their interdependent and 
dialectical relation, essential for the other higher psychic functions development and it 
was also verified the word taken as a sign and psychological instrument. Thereby, it 
is verified the education‟s primordial role in the production of the humanity in each 
individual-child, in this, it contrasts the school‟s role as a privileged space for the 
socialization of elaborate culture. In the childhood education field, it is highlighted the 
teaching practice as an essential element, understanding the instruction as a source 
for learning and development, so that the teacher‟s mediator role is to transmit to the 
child the historical productions of the development of humanity. On the above, it is 
concluded that the teacher mediation in the sense of potentiate child development is 
enriched by the historical-cultural theoretical arguments, reason that indicates the 
necessity of studies more thorough and detailed concerning the theory, and it is also 
concluded that it is important that the teacher in his practice propitiate experiences 
that stimulate the development of language and of thought. 
 

Key Words: Language; Thought; Child Development; Childhood Education; Cultural-

historical Theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A comunicação é algo fundamental ao ser humano, o pensar e falar são 

coisas que vem naturalmente e no dia-a-dia ninguém pausa para refletir sobre como 

os processos de pensamento e fala se desenvolvem. A primeira vista, esses 

elementos podem parecem simples, entretanto, seu estudo evidencia sua 

complexidade e seu caráter essencial para a humanidade e a sociedade. Assim 

sendo, o objetivo central deste trabalho é estudar a linguagem e sua relação com o 

pensamento no processo de desenvolvimento psíquico da criança a fim de 

compreender o papel do mediador na interação com a mesma, para tanto utilizou-se 

a metodologia de pesquisa bibliográfica. 

O interesse pelo tema em questão, desenvolvimento da linguagem e do 

pensamento, surgiu das diversas discussões e leituras realizadas ao longo do curso, 

porém, foi o estágio na Educação Infantil que instigou o estudo de como acontece a 

apropriação da linguagem pela criança, ao vivenciar as situações que ocorrem na 

educação infantil que levam aos seguintes questionamentos: de como se dá o 

desenvolvimento da linguagem e do pensamento na criança pequena? Quais 

relações a linguagem estabelece com o pensamento e sua importância para o 

desenvolvimento infantil, e qual é o papel do educador nesse contexto? 

Em outras palavras, o estágio se configurou como uma experiência 

interessante que me lançou a buscar e conhecer mais sobre o processo de 

desenvolvimento infantil nos aspectos da linguagem e do pensamento e refletir 

sobre o papel do educador enquanto mediador nesse processo. Na observação da 

prática educativa com crianças pequenas surgiu essa necessidade de conhecimento 

e de ter uma teoria que pudesse respaldar e promover uma prática de qualidade que 

correspondesse e ampliasse as potencialidades dos educandos.  

A razão dessa busca por uma teoria coerente que abranja a complexidade do 

desenvolvimento humano e que propicie uma prática educativa significativa foi 

incialmente corroborada pelas afirmações de Mello (2007) nas quais o conhecimento 

teórico se caracteriza como condição de liberdade do professor. Se o educador deve 

formar a criança para um futuro na qual ela possa desenvolver um papel social 

enquanto sujeito que constrói a história, modificando o meio por intermédio de suas 

ações, a prática desse educador deve ser ancorada em concepções – que em seu 
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conjunto constituem-se uma teoria – que fundamentem e orientem as intenções que 

norteiam e organizam o processo educativo. 

Nesse sentido, no percurso da pesquisa e obtenção de informações que 

auxiliassem na compreensão do papel desses dois elementos – a linguagem e o 

pensamento – no desenvolvimento infantil, destacaram-se as teses da teoria 

vigotskiana que, na minha perspectiva, fornecem respostas de forma completa e 

profunda na medida em que constituem uma elaboração teórica que, segundo Mello 

(2007) compreende esse processo de desenvolvimento humano como um processo 

de educação. 

Tendo como foco o desenvolvimento das máximas qualidades humanas, é 

essencial que seja discutido quais seriam estas, como se dá o processo de 

apropriação das mesmas pela criança e quais seriam os mecanismos psíquicos 

necessários para o desenvolvimento dessas qualidades humanas. Dessa forma, o 

presente trabalho é dividido em três capítulos elaborados a partir de autores que se 

fundamentam na Teoria Histórico – Cultural, tomando por  base os autores  Lev 

Semenovitch Vigotski (1896) e outros como Tuleski, Oliveira, Martins. 

Todavia, cabe aqui uma observação importante sobre o tema desenvolvido 

neste estudo e os postulados de Vigotski. Para isso recorremos a Martins (2011). 

Segundo a autora, uma preocupação de Vigotski era a necessidade de a psicologia 

superar seu perfil de ciência multifacetada e para isso ele defendeu e propiciou a 

formulação de uma psicologia geral. Nesta, o desenvolvimento do psiquismo 

humano tem seus determinantes na cultura historicamente sistematizada pelo 

trabalho humano.  

Assim, ainda segundo Martins (2011) para a compreensão deste 

desenvolvimento psíquico, Vigotski juntamente aos seus colaboradores, construiu 

um enfoque sistêmico dos processos funcionais que formam o psiquismo – esses 

processos são: sensação, percepção, atenção, memória, linguagem, pensamento, 

imaginação, afetivo (emoção e sentimento). No presente trabalho, nossa pesquisa 

abarcará apenas dois destes processos apresentados, a linguagem e o pensamento, 

entretanto, é fundamental ter em mente que esses processos devem ser 

compreendidos como parte de um todo no qual seus funcionamentos imbricam uma 

relação interdependente, dialética entre si e com os outros processos funcionais. 

Tendo em vista os objetivos e esclarecimentos expostos, o estudo foi 

organizado da seguinte forma: 
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A primeira seção, Recuperando a Historicidade, refletiu inicialmente a 

historicidade das teorias no geral, para depois explicitar as raízes históricas da teoria 

elaborada por Vigotski, partindo do contexto sócio-histórico vivenciado pelo mesmo e 

sua relação com a questão metodológica na postulação da teoria, por fim 

apresentou uma breve fundamentação geral da teoria histórico-cultural, além disso, 

em certos momentos do trabalho, voltaremos a buscar o contexto de Vigotski, para 

evidenciar a profundidade histórica de seus postulados. 

A segunda seção, intitulado Pensamento e Linguagem: a questão da palavra 

no desenvolvimento psíquico da criança, se aprofundou nas teses do 

desenvolvimento da linguagem e do pensamento evidenciando o percurso histórico 

de desenvolvimento de ambos os processos, ilustrando a articulação dialética e a 

inter-relação entre linguagem e pensamento  

 A terceira seção, Desenvolvimento da linguagem no espaço escolar dedicou-

se em analisar a linguagem e sua origem social, explicitou também o papel da 

educação escolar e o espaço da educação infantil, articulando com o 

desenvolvimento da fala na criança e o papel do professor mediador e o ato 

educativo no processo de desenvolvimento infantil. 

Finalizando, os objetivos iniciais foram recapitulados tendo em vista os 

apontamentos explicitados ao longo do trabalho. Espera-se que essas reflexões 

possam contribuir para o trabalho docente na Educação Infantil. 
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SEÇÃO 1: A TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL E SUA HISTORICIDADE 

 

Para iniciar o trabalho, esta seção foi dividido em quatro partes, aborda 

inicialmente um histórico de Vigotski, o principal estudioso da abordagem teórica 

aqui apresentada, e em seguida discutindo a definição de teoria, ressalta a 

importância do contexto histórico para a compreensão da mesma, então, aborda 

sucintamente o contexto russo que foi cenário histórico e fonte dos estudos autor, e 

por último apresenta as principais ideias da teoria.  

 

1.1. A contribuição de Lev Semenovich Vigotski1 

 

Lev Semenovich Vigotski nasceu em 5 de novembro de 1896, filho de um 

bancário e uma professora, passou a infância em um ambiente intelectualmente rico; 

inicialmente, sua educação foi ministrada por tutores, entrando na escola somente 

aos quinze anos. Terminada sua formação básica, cursou as faculdades de literatura 

e de direito em Moscou, e medicina em Moscou e Kahrkov. Casou-se aos 28 anos 

com Rosa Smerkhova e teve duas filhas, mas faleceu aos 37 anos, vítima de 

tuberculose em 1934. 

Em sua vida acadêmica, seu interesse diversificado e formação 

interdisciplinar proporcionaram que elaborasse uma produção científica rica e vasta, 

tendo realizado diversas pesquisas em pedagogia e psicologia, porém não se 

restringiu a essas áreas, com estudos que percorreram variados campos de 

conhecimentos, biológicos, sociais, culturais, artísticos e históricos. 

De acordo com Oliveira (1997), devido à morte precoce de Vygotsky, a sua 

produção não permite a extração de uma teoria vigotskiana completamente 

estruturada. Seus textos apresentam um perfil “jovem”, com uma multiplicidade de 

ideias que deveriam ser mais bem desenvolvidas e exploradas em longo prazo. Para 

isso, não se pode deixar de citar a participação de seus discípulos e colaboradores2, 

sendo os mais conhecidos Alexander Romanovich Luria e Alexei Nikolaievich 

Leontiev.  

                                                           
1
 O nome Vigotski é encontrado, na bibliografia existente, grafado de várias formas: Vigotski, 
Vygotsky, Vigotskii, Vigotskji, Vygotski, Vigotsky. Optamos por empregar a grafia Vigotski, 
preservou-se, nas indicações bibliográficas, a grafia adotada em cada uma delas. 

2
 Apesar de terem sido citados apenas dois autores, Luria e Leontiev, considerados como principais 
representantes ao lado de Vigotski, não se pode esquecer os numerosos colaboradores como 
Elkonin, Davidov, Zaporejts, Galperin, entre outros. 
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Vigotski, segundo Pasqualini (2006, p. 66) “é considerado um autor cujas 

concepções revolucionaram a ciência psicológica” e dentro do conjunto de suas 

obras, sua maior produção foi a postulação da Teoria Histórico-Cultural3, que 

atualmente tem grande influência na educação no Brasil.  

 

1.2. A importância da análise histórica na elaboração teórica de uma 

concepção científica 

 

Para que uma teoria seja melhor compreendida é fundamental que em sua 

interpretação sejam considerados os fatores históricos de sua produção. Sabe-se 

que em toda sociedade, em determinado tempo histórico, o homem é influenciado 

pelo contexto social, político, econômico e cultural em seu desenvolvimento humano, 

na formação de sua consciência; e como Tuleski (2002) afirma o autor irá pesquisar 

e responder aos problemas intrínsecos à sociedade, dessa forma, percebe-se que o 

contexto histórico influência em sua produção teórica. 

Como então, entender uma teoria? Antes de responder essa pergunta, é 

interessante examinar o que é uma teoria. Segundo Triviños (2006) pode-se definir 

teoria como “um conjunto de conceitos, sistematicamente organizado e que reflete a 

realidade dos fenômenos materiais sobre a qual foi construída e que serve para 

descrever, interpretar, explicar e compreender o mundo objetivo” (TRIVIÑOS, 2006, 

p. 122). Concorda-se que essa definição vem endossando o que já foi explícito 

acima, a teoria é sempre elaborada em torno de um contexto da realidade. 

Como ser histórico o sujeito sofre influências da história sendo condicionado 

por ela, e é este ser histórico que a partir de suas relações com a sociedade e os 

conflitos existentes nela, atua contribuindo para mudanças e reconstruções teóricas 

e ideológicas; então, entende-se que o nascimento de uma teoria está 

intrinsecamente relacionado ao contexto histórico das relações no meio social em 

que foi desenvolvida. 

Em outras palavras, o que se produz é historicamente condicionado ao 

momento em que se origina, sendo assim, ao pensarmos no nascimento de uma 

teoria, suas raízes estarão entrelaçadas a fatores sociais e culturais de seu tempo, 

                                                           
3
 De acordo com Pasqualini (2006) a nomenclatura diverge entre os diversos autores, porém Teoria 
Histórico-Cultural, Psicologia Sócio-Histórica ou Teoria da Atividade são denominações dadas ao 
conjunto dos trabalhos da Escola de Vigotski, da qual originou-se a Psicologia Histórico-Cultural, 
vertente da ciência psicológica nascida no inicio do século XX na então União Soviética (URSS). 
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de forma que este contexto deve ser analisado para um bom entendimento dos 

conceitos e elementos engendrados na teoria. 

Ao pensarmos na questão da interpretação de uma teoria, faz-se importante 

destacar, conforme Tuleski (2002) que 

 
A interpretação de um autor é conceituada como prática social e 
cultural e não apenas como dedução individual de significados. 
Tendo-se como base a concepção de natureza histórica das 
ciências, entende-se a leitura como discursiva, política e histórica em 
si mesma, intimamente relacionada à prática social. Como a prática 
social, as teorias não são permanentes e eternas, elas mudam 
incessantemente (TULEKI, 2002, p. 40). 
 

Concordamos com Tuleski quando afirma que a interpretação não é apenas 

uma dedução individual de significados. A produção de significados é um processo 

dialógico entre o autor e o leitor, cada qual trazendo em sua fala fatores culturais 

que permeiam as interpretações. No decorrer desse diálogo entre autor e leitor, os 

fatores ideológicos que medeiam a compreensão de mundo dos interlocutores 

também irão influenciar nesse processo de significação do discurso teórico. 

Ao pensarmos a prática social, entendemos que o ser humano é um ser 

histórico e este se caracteriza pela existência humana em um mundo sempre em 

movimento e desenvolvimento. O ser humano é histórico e determinado pelas 

condições concretas estabelecidas socialmente, portanto, a prática social é realizada 

dentro de condições historicamente determinadas, ou seja, ela é um elemento da 

ação humana, intrínseco as mudanças que seguem o desenvolvimento histórico das 

sociedades, e que conforme afirma Triviños (2006, p. 123) “devemos considerar que 

o mundo social está em perpétua mudança e transformação, o que significa que os 

fenômenos materiais nunca seguem sendo eternamente os mesmos”. 

Importante se faz destacar que a prática social é incorporada não somente 

por elementos teóricos, mas pela reflexão sobre o mundo e sobre si mesma. A 

produção teórica pode ser entendida como uma prática social, na medida em que é 

o resultado de análises que visam compreender os problemas dos homens em 

determinada sociedade, estabelecendo novos conceitos e postulados que permitem 

reflexão sobre as ações humanas e o desenvolvimento das sociedades em diversos 

aspectos (culturais, econômicos, políticos, etc.). E, como já afirmado, a interpretação 

de determinada teoria muda de acordo com o contexto cultural onde o 
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pesquisador/intérprete está inserido, sua visão de homem e natureza ou mesmo a 

sua área de especificidade enquanto pesquisador.  

Na realidade, sobre as relações entre a teoria e a prática, de acordo com 

Triviños (2006) enquanto a teoria se “apresenta na consciência como uma imagem 

que representa o fenômeno material elaborado e organizado como fenômeno 

espiritual” (TRIVIÑOS, 2006, p. 121), a prática “é a atividade objetiva na realização 

da qual o homem emprega todos seus meios humanos, todas suas forças e também 

seus recursos espirituais” (TRIVIÑOS, 2006, p. 123), e tanto uma quanto a outra são 

históricas.  

Segundo o autor, tomando a perspectiva do materialismo dialético, a prática 

se configura como atividade por meio da qual o homem transforma os objetos 

materiais e as estruturas e articulações sociais. Assim, “a prática humana social, é a 

base do conhecimento e, por conseguinte, da teoria” (TRIVIÑOS, 2006, p.125).  

Nesse sentido, como Tuleski (2002) afirma, fazer uma leitura histórica de uma 

teoria significa deixar de fragmentar seus conceitos em partes e especificidades, 

mas compreendê-la em sua totalidade histórica. Desse modo, no desenvolvimento 

deste trabalho a Teoria Histórico-Cultural será tratada envolvendo os aspectos 

históricos de seu nascimento: os conflitos e contradições presentes na sociedade 

russa que se fizeram como fio condutor para a pesquisa de Vigotski, pois como 

aponta Martins (2011) e Pasqualini (2006) o pensamento de Vigotski foi 

profundamente enraizado no momento histórico por ele vivido, de busca de 

construção de uma sociedade socialista, dessa forma, resta a necessidade de se 

conhecer a União Soviética em que viveu Vigotski. 

 

1.3. Psicologia no contexto russo e o problema do método 

 

A União Soviética em que nasceu Vigotski estava passando por um processo 

de violentas transformações e revoluções políticas e intelectuais. 

De acordo com Tuleski (2002), a Rússia na fase Pré-Revolucionária era um 

país pobre e camponês que passava por uma transformação econômica, rompendo 

paulatinamente com os feudos. Havia certo nível de desenvolvimento, mas que 

ainda não era o suficiente para o estabelecimento de uma sociedade capitalista ou 

socialista. No fim do século XIX e inicio do século XX, o operariado russo sofreu 
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influências comunistas do exterior e ao mesmo tempo havia a necessidade de 

melhorias para a população campesina que sofria expropriação pelos latifundiários.  

Neste período, a entrada do país na Primeira Guerra Mundial, fez com que as 

condições de vida da população russa se deplorassem severamente, aumentando a 

crise e intensificando a revolução contra o czar. Os conflitos internos e externos que 

se seguiram, dizimaram o povo russo, deixando a Rússia econômica e politicamente 

devastada. 

Seguindo-se a situação de descontentamento da população e as terríveis 

consequências da Primeira Guerra Mundial para o país, a Revolução de 1917, de 

acordo com Pasqualini (2006, p. 63) “combina elementos de uma revolução 

burguesa com elementos de uma revolução proletária”, e embora a forma jurídica de 

propriedade coletiva fora estabelecida, sua instituição imediata se fazia inviável 

devido ao baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas e contraditoriamente 

se manteve as relações burguesas de produção. 

Descrevendo a situação da sociedade russa, Tuleski retrata que  

A história colocava para a sociedade russa pós-revolucionária a 
necessidade de encontrar os meios para sobreviver sem apoio e 
auxilio e convivendo, ainda, com ameaças militares, políticas e 
econômicas do ocidente. Um país enorme em proporções 
geográficas, com grande atraso econômico e cultural, arrasado pela 
guerra civil e pela guerra imperialista, deveria transformar-se em um 
curto espaço de tempo em um país capaz de produzir o suficiente 
para garantir a sobrevivência e satisfação da população, sob pena de 
mergulhar na mais profunda barbárie (TULESKI, 2002, p. 55).  

Segundo Pasqualini (2006, p. 64), nesse contexto histórico-social peculiar, “o 

desenvolvimento da ciência passa a estar a serviço dos problemas enfrentados no 

processo de construção da sociedade socialista” por isso, o processo revolucionário 

desencadeia “um cenário de profunda agitação no plano da consciência social” de 

forma que diversos movimentos transformadores nas artes que já vinham se 

delineando, encontram terreno fértil para se desenvolver, mas esse processo, não se 

restringindo a arte, também se observou na ciência. Tuleski (2002) emenda que o 

período posterior à Revolução caracteriza-se por uma abertura de extensivos 

debates nas ciências. 

Pasqualini (2006, p. 65), citando Golder, sustenta que na psicologia a década 

de 1920 ficou conhecida como „década de ouro‟, “um período de revolução na 

psicologia de base marxista”. É neste panorama, desanimador, porém extremamente 
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propício a discussão científica, que Vigotski produz seus trabalhos e a autora 

assevera que nestes trabalhos “verifica-se que a vinculação da psicologia às 

necessidades sociais e a possibilidade de sua aplicação na prática são 

preocupações que aparecem com grande força”, corroborando, Tuleski (2002, p. 68) 

atesta que “é nessa vinculação da psicologia com a prática humana que Vigotski 

encontra o significado da verdadeira ciência”.  

Assim, Tuleski (2002) retrata que Vygotsky vem propondo uma nova 

psicologia, rompendo com a psicologia idealista oficial posta em busca de uma 

elaboração de uma forma de pensar que fosse capaz de “[...] eliminar a dicotomia 

entre o corpo e a mente de realizar a síntese” (TULESKI, 2002, p. 55). Voltando a 

questão da prática social, Vigotski acreditava que a psicologia deveria auxiliar na 

solução dos problemas da sociedade russa, havia a  

[...] necessidade de a psicologia deixar de ser uma ciência pura, 
desligada aparentemente das necessidades reais, e tornar-se uma 
ciência capaz de solucionar os problemas postos pela prática social, 
[...] as necessidades da prática social conduziriam o desenvolvimento 
desta nova psicologia, unindo teoria e prática e criando uma 
metodologia inovadora. (TULESKI, 2002, p. 67-68).  

Essa citação demonstra a preocupação de Vigotski na elaboração de uma 

teoria que propiciasse uma práxis concreta. Conforme Tuleski (2002), Vygotsky 

visava à construção de uma psicologia comunista/marxista, uma nova psicologia que 

seria capaz de superar esse dualismo (corpo e mente) e tratasse o homem enquanto 

ser histórico, produto e produtor de si e da natureza. A psicologia geral, como a 

denomina, superaria as outras tendências e criaria o novo a partir dos elementos 

antigos, no entanto, a criação dessa nova psicologia dependeria de um método que 

embasasse e norteasse todos os seus ramos particulares.  

Esse método necessitaria ter base na história, e para isso o autor voltou-se 

para a teoria marxista.  Contudo, Pasqualini (2006) destaca que Vigotski faz críticas 

não só a psicologia tradicional, mas também critica a psicologia marxista em 

construção na época, que conforme Tuleski (2002, p. 76) “[...] não passava de uma 

colcha de retalhos de citações de Marx e Engels, superpostas às analises de 

fenômenos psicológicos realizadas pela psicologia ocidental [...]”. Nessa lógica, 

Pasqualini (2006) declara que Vigotski procurava um método para a construção de 

uma ciência que permitisse a investigação do psiquismo humano. 
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Para Vigotski, toda proposição fundamentalmente nova de problemas 
científicos conduz necessariamente à busca de novos métodos e 
técnicas de pesquisa. O autor defende que o método e o objeto de 
investigação mantêm uma relação muito estreita, na medida em que 
o método deve ser adequado ao objeto que se estuda. Nesse 
sentido, o estudo dos processos psíquicos superiores 
especificamente humanos, que constituíam por excelência o objeto 
de estudo da psicologia na perspectiva vigotskiana, exigia a 
formulação de um método de investigação próprio. (PASQUALINI, 
2006, p. 70-71). 

As bases do método da nova proposta de Vigotski são os princípios do 

método dialético, conforme Tuleski (2002) expõe que aliando a teoria marxista na 

criação da nova psicologia, Vigotski utilizou-se do método materialista histórico, que 

considerava ser capaz de “unificar a ciência psicológica”. Também para a construção 

desta nova psicologia, Oliveira (1997) retrata que Vygotsky juntamente a Luria e 

Leontiev estabeleceram um grupo de estudos para discussões sobre as pesquisas 

em psicologia que estavam em desenvolvimento na Rússia pós-Revolução. 

Conforme a autora, nesse período havia duas tendências com forte presença nos 

meios acadêmicos, a psicologia como ciência natural que tomava o homem 

simplesmente como corpo (biológico), relacionando-se assim à psicologia 

experimental; e a psicologia como ciência mental que tomava o homem como mente, 

consciência e espírito, aproximando assim, a psicologia da filosofia e das ciências 

humanas. No entanto, ambas não continham bases necessárias de forma a abordar 

a questão das funções psicológicas complexas no ser humano de forma aceitável e 

estruturada o suficiente para a ciência. 

Por esse motivo Vigotski buscava uma nova abordagem que contivesse 

sintetizadas ambas as abordagens. Aqui quando se fala em sintetização é essencial 

salientar que, de acordo com Oliveira (1997) o conceito de síntese para Vigotski, 

significa o nascimento de algo novo, antes inexistente; não somente uma 

combinação de elementos: o processo de interação entre estes elementos propicia o 

surgimento de um novo fenômeno; ou seja, sua análise de ambas as tendências 

tinha por objetivo não a somatória ou combinação de proposições e conceitos, mas 

desconstruir o velho para o surgimento do novo. 

Relevante elucidar o fator que Pasqualini (2006) relata, dentre os diversos 

princípios do método dialético incorporados por Vigotski, está o princípio da 

totalidade, isto é, da relação dialética entre a parte e o todo. No método dialético 
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Os fatos são conhecimentos da realidade se são compreendidos 
como fatos de um todo dialético – isto é, se não são átomos 
imutáveis, indivisíveis e indemonstráveis, de cuja reunião, a realidade 
seja constituída – se são entendidos como partes estruturais do todo 
(KOSIK, 1976, p. 36 apud PASQUALINI, 2006, p. 74 grifos da 
autora). 

Portanto, a autora define que a Vigotski criticava a psicologia tradicional 

porque esta “tomava os processos psíquicos superiores como soma ou cadeia de 

processos e contrapunha-se à análise atomística que decompõe os processos 

psíquicos em elementos que são estudados separadamente” (p. 74), e demonstra 

que para ele a tarefa fundamental da análise em psicologia “não é decompor o todo 

psicológico em partes ou fragmentos, mas destacar do conjunto psicológico integral 

determinados traços e momentos que conservam a primazia do todo” (VIGOTSKI, 

1996, p. 99-100 apud PASQUALINI, p. 74),  

Nesse sentido, ela conclui que Vigotski considerava que  

A multiplicidade de processos parciais que integram o processo de 
desenvolvimento infantil constitui um todo único e possui uma 
determinada estrutura, que vai se modificando em cada estágio 
desse processo. Assim, os processos parciais não podem ser 
compreendidos em si, pois seu papel e peso específico são 
determinados pelo todo, pela estrutura psicológica que caracteriza 
cada momento do desenvolvimento infantil. (PASQUALINI, 2006, p. 
74). 

Este aspecto é o que abordamos na Introdução com referência à importância 

de compreender os processos da linguagem e do pensamento estudados neste 

trabalho como partes de um todo. Nesse sentido, Pasqualini (2006) reitera que 

Vigotski propõe o método de análise por unidades. 

Procuramos substituir a análise que aplica o método da 
decomposição em elementos pela análise que desmembra a unidade 
complexa [...] em unidades várias, entendidas estas como produtos 
da análise que, à diferença dos elementos, [...] não perdem as 
propriedades inerentes à totalidade e são suscetíveis de explicação 
mas contêm em sua forma primária e simples, aquelas propriedades 
do todo em função das quais se empreende a análise (VIGOTSKI, 
2001, p. 399 apud PASQUALINI, 2006, p. 75). 

Diante do exposto a autora assegura que Vigotski estabeleceu as bases, com 

seus postulados, para um novo sistema na psicologia, tendo por fundamento o 

materialismo histórico dialético. 
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1.4. A abordagem psicológica Histórico-Cultural 

 

A nova abordagem proposta por Vigotski se evidencia em três ideias centrais, 

expostas por Oliveira (1997): 

 As funções psicológicas têm um suporte biológico; 

 As relações sociais (desenvolvidas num processo histórico) que 

o indivíduo estabelece com o meio interferem no funcionamento 

psicológico; 

 A relação homem/mundo é uma relação mediada por sistemas 

simbólicos.  

A autora retrata que tais proposições representam a base da teoria 

vigotskiana. A primeira trazendo o cérebro enquanto órgão material, a base biológica 

do funcionamento psicológico, assim relaciona-se com o segundo pressuposto, que 

afirma que por meio das relações sociais baseadas em estruturas culturais 

determinadas transformam o homem de biológico para sócio-histórico, e por fim, a 

terceira: a relação do homem com o mundo é uma relação mediada pelos sistemas 

simbólicos, que são elementos intermediários entre sujeito e mundo.  

Fontana e Cruz (1997) trazem essa dimensão sócio-histórica do psiquismo 

como princípio orientador da abordagem de Vigotski. Segundo esse princípio “tudo o 

que é especificamente humano e distingue o homem de outras espécies origina-se 

de sua vida em sociedade” (FONTANA; CRUZ 1997, p. 57), ou seja, ao nascer, a 

criança é inserida em um mundo essencialmente humano, e suas maneiras de 

pensar, agir e viver nesse meio, vão se constituindo nas relações sociais. As 

interações estabelecidas entre a criança e os adultos a auxiliam em sua integração 

na cultura produzida e acumulada historicamente. 

Pode-se entender que, nessa construção do ser humano em ser social, nesse 

constante processo interativo, “as reações naturais, biológicas, de resposta aos 

estímulos do meio entrelaçam-se aos processos culturalmente organizados e vão se 

transformando em modos de ação, de relação e de representação 

caracteristicamente humanos” (FONTANA; CRUZ 1997, p. 58). 

Outro elemento importante na teoria é a afirmação de Vigotski, que se opondo 

as tendências psicológicas de sua época, salientava que o homem – diferente de 

outras espécies – transforma o meio produzindo cultura por intermédio do trabalho. 
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Ao longo da história da humanidade é evidenciado que o surgimento do 

trabalho propiciou o desenvolvimento das atividades coletivas, das relações sociais e 

do uso de instrumentos (OLIVEIRA, 1997, p, 36), e de acordo com Souza (2010) na 

teoria marxista o trabalho é uma necessidade humana e permite que o homem crie 

meios para sua existência e realize a mediação entre si e os outros.  

Esta é a distinção entre o homem e outras espécies; pelo trabalho ele 

transforma o meio, a si mesmo e produz cultura. Nesta atividade tão singular a 

espécie humana, o homem cria instrumentos que auxiliam na interação 

homem/ambiente, modificando o ambiente e transformando a própria ação humana. 

Nesse sentido, Fontana e Cruz (1997) citam que da mesma forma que atua na 

natureza e a modifica, o homem atua sobre si, transformando sua forma de agir.  

Nesse seguimento, Martins (2011) complementa que  

A atividade vital humana, denominada por Marx como trabalho, é, 
pois, o nascedouro do homem, de suas propriedades, necessidades, 
possibilidades e limites. Nela radica a criação e o desenvolvimento 
dos mecanismos psicobiológicos que, definitivamente, diferenciam o 
homem dos demais seres vivos. Ao transformar a natureza para 
atender suas necessidades, sujeito e objeto resultam-se 
transformados (MARTINS, 2011, p. 13). 

Ademais, refletindo na terceira ideia fundamental da Teoria Histórico-Cultural 

na qual a relação homem/mundo é mediada por sistema simbólicos, Oliveira (1997) 

identifica que a relação é mediada pelo “outro” e por elementos intermediários que 

são produtos culturais humanos, o instrumento e o signo. 

Fontana e Cruz (1997) descrevem que Vygotsky caracteriza como 

instrumento tudo o que intermeia a relação entre homem e ambiente de forma a 

ampliar e modificar suas formas de agir; e ao signo denomina de “instrumento 

psicológico”, tudo que é utilizado pelo homem para representar ou evocar elementos 

do mundo natural ou social (a palavra, o desenho, os símbolos) é signo. Contudo, 

destacam que enquanto o instrumento é direcionado ao meio externo, o signo é 

direcionado internamente, de maneira que também modifica o funcionamento 

psicológico do homem. É importante salientar também que o uso dos instrumentos e 

dos signos não é limitado à experiência pessoal dos indivíduos, seus usos e 

finalidades são transmitidos e compartilhados nas relações com o outro.  

É importante destacar que na abordagem histórico-cultural o outro tem um 

papel fundamental no desenvolvimento psíquico: “a apropriação dos instrumentos e 
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dos signos pelo indivíduo ocorre na interação com o outro” (FONTANA; CRUZ, 1997, 

p.61). É na relação com o outro que o sujeito se apropria das significações 

socialmente construídas, nesse sentido, é possível, pois, inferir que o acesso à 

cultura, à forma de pensar e interpretar a realidade são possibilitados pelo grupo 

social na qual está inserido. A partir das relações interpessoais a criança se apropria 

e reconstrói internamente as formas culturais de ação e pensamento, internalizando 

o que é compartilhado com ela. Assim sendo, pode-se concluir que o estudo do 

desenvolvimento das funções psíquicas na criança não pode se dar à margem de 

seu meio social e cultural, desconsiderando as formas de pensar, as ideias 

historicamente produzidas com predominância nesse meio. 

Em todo este processo de apropriação da cultura e no “tornar-se” sócio-

histórico, a linguagem tem um papel primordial para o desenvolvimento das formas 

superiores de funcionamento psicológico, dessa forma os capítulos seguintes serão 

dedicados a explorar de maneira mais aprofundada a linguagem e seu papel no 

desenvolvimento psíquico da criança. 
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SEÇÃO 2: PENSAMENTO E LINGUAGEM: A QUESTÃO DA PALAVRA NO 

DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO DA CRIANÇA 

 

Partindo dos elementos discutidos anteriormente, esta seção foi dividida em 

seis partes e aprofunda as discussões focalizadas nas questões referentes ao 

pensamento e a linguagem e seu processo de desenvolvimento, evidenciando as 

múltiplas e fundamentais relações estabelecidas entre estes dois processos 

funcionais que possibilitam o desenvolvimento infantil. 

 

2.1. O processo de elaboração da linguagem e do pensamento na criança 

 

Pesquisas diversas comprovam que todos os animais possuem linguagens e 

meios de se comunicar com seus grupos por intermédio de sons ou gestos. É 

possível afirmar que a linguagem de maneira elaborada não é um fenômeno ou 

característica inata e particular aos seres humanos e também não tem um começo, 

ela evoluiu ao longo do tempo devido a uma necessidade básica dos seres vivos, a 

comunicação. O surgimento dessa necessidade é explicada segundo Pasqualini 

(2006, pg. 95), sendo decorrente do processo de trabalho “quando a necessidade de 

coordenar esforços de todos os indivíduos para um fim comum, de dividir funções e 

transmitir uns aos outros as experiências adquiridas”.  

A linguagem pode realizar a função de descarga emocional ou uma função 

social de comunicação, mas são os seres humanos que se apropriaram da 

linguagem de forma a efetivamente transmitir as descobertas e conhecimentos 

acumulados ao longo do desenvolvimento da humanidade. Segundo Martins (2011, 

p. 133) para Vigotski o desenvolvimento da linguagem representa “a história da 

formação de uma das funções mais importantes do desenvolvimento cultural, na 

medida em que sintetiza o acúmulo da experiência social da humanidade e os mais 

decisivos saltos qualitativos dos indivíduos”. A autora afirma que a linguagem com a 

função comunicativa se estabelece como ponto central das interações sociais, 

possibilitando a materialização de outras inúmeras funções, em outras palavras, é o 

fator primordial para a evolução dos seres humanos, pois é por seu intermédio que 

acontece o desenvolvimento das funções psicológicas superiores.   

Segundo Pasqualini (2006) a comunicação, umas das funções da linguagem, 

é considerada por Leontiev (1978) como um processo de educação, pois para se 
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apropriar da cultura humana é necessária a mediação de outros homens, assim a 

criança aprende num processo de comunicação, que pela sua função é um processo 

de educação. 

 É importante destacar alguns pontos fundamentais quanto à relação 

linguagem e pensamento na perspectiva vigotskiana. Como dito antes, para superar 

a visão psicológica dicotômica presente no contexto acadêmico russo, Vigotski 

concluiu que o método marxista – materialista-histórico e materialista-dialético – 

possuía os aportes necessários para fundamentar uma psicologia unificada ao 

afirmar que “todos os fenômenos devem ser estudados como processos em 

movimento e mudança” (SOUZA, 2010, p. 124), dessa forma, criticando o 

pressuposto que tomava a linguagem e o pensamento como elementos isolados e 

independes e que considerava o pensamento verbal uma união externa entre eles, 

rompe com a visão fragmentada de pensamento e linguagem, propondo o estudo da 

relação pensamento e linguagem como um fenômeno dialético, que evolui 

quantitativa e qualitativamente no curso de seu desenvolvimento. 

Em outras palavras, utilizando-se do método de análise por unidades, Vigotski 

procura “decompor o pensamento verbalizado em pensamento e linguagem” o que 

constitui na “decomposição da totalidade psicológica em seus elementos 

constituintes. Tomados isoladamente, pensamento e linguagem não contêm as 

propriedades do pensamento discursivo” (PASQUALINI, 2006, p. 76).  

Vigotski (2003) afirma que o pensamento e a linguagem têm raízes genéticas 

diferenciadas, isto é, não tem a mesma origem orgânica. Nesse seguimento Martins 

(2011) evidencia que  

A tese basilar de seus estudos sobre esses processos reside na 
premissa segundo a qual pensamento e linguagem, possuindo 
origens diferentes, seguem linhas de desenvolvimento distintas e 
independentes, entrecruzando-se ao longo do desenvolvimento, 
produzindo profundas transformações no comportamento humano (p. 
167). 

 Logo, Vigotski (2003) afirma que nos primeiros anos de vida do sujeito, no 

curso de seu desenvolvimento, o progresso da linguagem e o progresso do 

pensamento se encontram muitas vezes, no entanto, somente em um estágio 

posterior no processo de desenvolvimento humano é que pensamento e linguagem 

articulam-se em um movimento dialético, entrelaçando-se e, a partir daí, se 

desenvolvendo em conjunto complexo.  
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O autor determina que “na filogenia do pensamento e da fala, pode-se 

distinguir claramente uma fase pré-linguística no desenvolvimento do pensamento e 

uma fase pré-intelectual no desenvolvimento da fala” (VIGOTSKI, 2003, p. 51).  

Tratar destes dois processos no desenvolvimento infantil requer novamente destacar 

alguns pressupostos da Teoria Histórico-Cultural, sendo, o trabalho enquanto 

atividade vital humana (responsável pela transformação da natureza e do próprio 

homem), o papel dominante da experiência social no desenvolvimento humano, e a 

mediação dos sistemas simbólicos. 

Faz-se importante colocar estes pressupostos, pois auxiliam na compreensão 

do processo de desenvolvimento da criança, na medida em que evidenciam que o 

desenvolvimento humano se dá a partir das relações sociais na prática humana, 

mediada por sistemas simbólicos como a linguagem e a matemática. O 

desenvolvimento, a apropriação da linguagem se dá nessa interação dialética entre 

homens e natureza no processo de produção social de bens culturais e materiais 

(trabalho). Dessa forma, a fase pré-linguística do desenvolvimento do pensamento e 

a fase pré-intelectual do desenvolvimento da fala, que se situam nos primeiros anos 

de vida da criança, acontecem dentro desse contexto e devem ser compreendidas 

como o início da apropriação da cultura humana, a primeira parte da construção 

subjetiva (psíquica) do sujeito.  

A fase pré-linguística do desenvolvimento do pensamento se caracteriza 

essencialmente na “independência das reações intelectuais rudimentares em relação 

à fala” (VIGOTSKI, 2003, p. 52), isto é, o pensamento inicialmente evolui sem a 

linguagem. Ilustrando, Vigotski cita Buehler quando diz “[...] antes do aparecimento 

da fala a ação se torna subjetivamente significativa [...] conscientemente intencional” 

(BUEHLER, 7, p. 48 apud VIGOTSKI, 2003, p. 52).  Vigotski (2003) apresenta 

algumas pesquisas que corroboraram para a essa conclusão de que, há o 

pensamento prático dentro do campo de percepção visual, isto é, antes da fala já 

existe o pensamento associado ao uso de instrumentos, e às atividades práticas.   

Na fase pré-intelectual do desenvolvimento da fala há uma linguagem 

predominantemente emocional, para a criança o choro, balbucio, riso, gestos 

afetivos representam seus meios instintivos de contato social, e que não tem 

nenhuma relação com a evolução do pensamento; geralmente, essas formas de 

comunicação são consideradas como comportamentos puramente emocionais, 

porém Vigotski apresenta investigações, que refutam essa concepção e evidenciam 
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que nem todas as manifestações assumem a função de descarga emocional, assim 

as evidências demonstram que a função social da fala já é aparente mesmo nessa 

fase, pois “as risadas, os sons inarticulados, os movimentos, etc., são meios de 

contato social a partir dos primeiros meses de vida da criança” (VIGOTSKI, 2003, p. 

53). 

Martins (2009) expõe que desde o nascimento a criança dispõe de formas de 

comunicação não-verbais, como por exemplo as expressões faciais, contato visual e 

sonoro, entre outros, já o desenvolvimento da linguagem oral, a fala, passa por 

diversas etapas. Sendo a primeira denominada pré-linguística, que se caracteriza o 

estágio que antecede o domínio da linguagem em si. De acordo com a autora nessa 

etapa destacam-se três momentos, dos ruídos – onde se inclui o choro reflexo –, dos 

murmúrios e balbucios – que se refere à produção de sons vogais e consoantes, 

dando início ao balbucio –, e das pseudo-palavras. 

De acordo com a autora, no momento das pseudo-palavras ocorre a “emissão 

de sons de maior complexidade”, pois “a criança inicia a emissão de sons compostos 

por uma ou várias sílabas acompanhadas de acentuação, entonação e articulação 

únicas” nesse processo há a “reprodução da estrutura sonora dos fonemas”, porém 

sem “intenção de reproduzir palavras do idioma”. Nesse sentido, “a importância das 

pseudo-palavras reside no fato que na sua base ocorre a modelagem social 

requerida ao estabelecimento de relações entre objetos ou fenômenos, sons ou 

significações”, além disso, por ter grande proximidade com as palavras do idioma, as 

pseudo-palavras representam “seus mais efetivos pré-requisitos” (MARTINS, 2009, 

p. 12). 

Seguindo-se a fase pré-linguística, a autora afirma que se seguem as etapas 

do domínio primário do idioma, característico no segundo ano de vida, e a etapa do 

domínio da estrutura gramatical da linguagem, que se faz presente a partir do 

terceiro ano. Dessa forma Vigotski (2003) assevera que em certo momento 

(aproximadamente aos dois anos de idade) há o encontro entre o progresso da fala 

e o progresso do pensamento, o que resulta em um salto qualitativo no 

desenvolvimento infantil.   

O momento de maior significado no curso do desenvolvimento 
intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de 
inteligência e abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática, 
então duas linhas completamente independentes de 
desenvolvimento convergem (VIGOTSKI, 2008, p. 11-12). 
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Pode-se entender que no início da vida a criança esta presa ao campo visual, 

à percepção visual devido à forma como seu pensamento funciona: nessa fase o 

uso de instrumentos é comparável ao dos macacos antropoides, e conforme 

desenvolve a linguagem simbólica ela vai superando esse estágio, assim, o 

desenvolvimento da linguagem simbólica propicia o salto qualitativo e a criança 

passa a constituir o campo das representações mentais. O campo das 

representações mentais está vinculado às palavras (mesmo que essa represente 

apenas o nome de objetos).  

Ressalta-se aqui, de acordo com Pasqualini (2006), que referente aos 

estágios do desenvolvimento infantil, Vigotski defende que esse processo é 

caracterizado por uma alternância entre períodos estáveis e críticos que 

representam mudanças microscópicas que vão se acumulando e manifestam-se de 

forma qualitativamente nova, assim a passagem de um estágio para outro no 

desenvolvimento se dá por via revolucionária, implicando o acumulo quantitativo de 

mudanças microscópicas que culminam nesse salto qualitativo no desenvolvimento 

infantil, no presente contexto indicando especificamente o desenvolvimento do 

pensamento verbal.  

Nessa lógica, Martins (2009) referindo-se ao estágio de domínio primário do 

idioma no segundo ano de vida, que conforme Vigotski (2003) é o encontro do 

raciocínio prático com a fala, atesta que no decorrer do segundo ano são inúmeras 

as aquisições, e o uso da palavra se complexifica consideravelmente isso porque 

esse salto qualitativo é extremamente importante, pois significa que além da função 

significativa as palavras passam a ter o status de signo – recurso basilar do 

pensamento – ou seja, “quando a criança adquire os domínios do idioma não está 

apenas adquirindo o meio básico de comunicação social, mas também enriquecendo 

sua atividade cognitiva” (MARTINS, 2009, p. 22). 

Ainda segundo a autora acima referida, é por meio desse enriquecimento que 

a criança progride em direção ao domínio da estrutura gramatical, momento no qual 

se faz presente a construção de orações, inicialmente com uma composição 

simples, sem muitas palavras ou conectores, contudo, já com o objetivo de 

expressar o pensamento da criança. Em outras palavras, a fala se torna intelectual e 

o pensamento verbal. 
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Outro elemento presente no desenvolvimento do pensamento é a fala interior. 

Para Vigotski (2003) as abordagens apresentadas por autores como Watson eram 

incorretas; o estudo da fala interior deveria se basear no elo entre fala aberta e fala 

interior, esse elo intermediário está na fala egocêntrica. Piaget (apud Vigotski, 2003) 

apresenta que a fala egocêntrica tem duas funções, função de descarga emocional e 

acompanhamento da atividade da criança (como veremos mais detalhadamente ao 

longo do texto). 

Vigotski (2008) propõe que a fala egocêntrica inicialmente acompanha a 

criança durante a atividade prática, quer dizer, a fala segue a ação, no entanto 

posteriormente surge uma nova relação quando assume a função planejadora – a 

criança planeja suas ações na fala egocêntrica - nesse momento a fala dirige e 

determina o andamento da atividade, da ação, não mais somente acompanhando, 

mas precedendo na atividade própria da criança. 

Nesse sentido, Vigotski (2008, p. 13) ao tratar da fala como ação planejadora 

assegura que a mesma nesse processo é tão importante quanto à ação, pois fazem 

parte da mesma função psicológica complexa dirigida para a solução de um 

problema; quanto maior a complexidade do problema, maior importância da fala 

durante a operação. Para Vigotski, as crianças utilizam a percepção (visual), a fala e 

ação para resolver atividades práticas, o que resulta na internalização do campo 

visual. 

Antes de ser interiorizada fisicamente, a fala passa por um processo de 

interiorização psicológica. Funcionalmente a fala egocêntrica é a fala interior, é “a 

fala em sua trajetória para a interiorização” (VIGOTSKI, 2003, p, 56). Para Vigotski a 

interiorização da fala passa pelo mesmo processo que as outras operações mentais, 

esse processo possui quatro estágios: primeiro o primitivo – pré-linguístico do 

pensamento e pré-intelectual da fala; segundo a psicologia ingênua, no qual a 

criança começa a desenvolver sua inteligência prática a partir de experiências com 

seu corpo e objetos em seu ambiente; o terceiro é caracterizado pelo uso de 

instrumentos e signos externos para auxiliar na resolução de problemas internos – 

nesse estágio se encontra a fala egocêntrica – e por último o estágio de crescimento 

interior, no qual as operações externas se interiorizam e passam por profundas 

mudanças qualitativas: a criança passa a usar a memória lógica (opera com relações 

intrínsecas e signos interiores), na fala, é o ultimo estágio: a fala interior. No entanto 
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não se deve esquecer que continua a existir interação constante entre operações 

internas e externas.  

Vigotski então concebe “a atividade intelectual verbal, como uma série de 

estágios nos quais as funções emocionais e comunicativas da fala são ampliadas 

pelo acréscimo da função planejadora” (VIGOTSKI, 2008, p. 17). Por intermédio da 

fala, pode-se dirigir sua ação, resolvendo problemas durante a execução da 

atividade, e regulando seu próprio comportamento. É interessante também destacar 

que para o autor, o pensamento e os processos linguísticos não estão 

necessariamente/completamente ligados: quando se unem produz-se o pensamento 

verbal, mas este não resume todas as formas de pensamento ou de fala. 

 

2.2. O papel da linguagem no desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores 

 

 Conforme Souza (2010), em Vygotsky a linguagem é considerada 

enquanto espaço de recuperação do sujeito como ser histórico e social, e a 

produção vigotskiana aborda a problemática da relação do pensamento e da palavra 

como um processo dinâmico, no qual a linguagem preenche funções muito 

específicas na constituição das funções psicológicas superiores. 

De acordo com Martins (2011) os estudos de Vigotski são essenciais para o 

que se denomina funções mentais superiores – ou funções psicológicas superiores – 

os processos tipicamente humanos tal qual a memória e lembrança voluntária, a 

atenção, a imaginação, a ação intencional, a capacidade de planejar, a elaboração 

conceitual, o uso da linguagem, o pensamento abstrato, o raciocínio dedutivo, entre 

outros. A autora determina que Vigotski compreende esses processos enquanto 

ações mediadas, isto é, ações construídas nas relações que os seres humanos 

estabelecem entre si e a natureza. 

A capacidade de imaginar fatos que nunca aconteceram, de pensar em 

objetos ausentes, planejar ações e estabelecer relações entre fatos e eventos, são 

tipos de atividades psicológicas consideradas superiores, pois diferenciam dos 

mecanismos psicológicos elementares, de origem biológica que são presentes em 

seres humanos e animais, como as ações reflexas e mecânicas. 

O desenvolvimento dessas funções na criança não acontece por ela ser um 

ser humano no sentido biológico ou orgânico, “o crescimento intelectual da criança 
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depende de seu domínio dos meios sociais de pensamento, isto é, da linguagem” 

(VIGOTSKI, 2003, p. 63), isto quer dizer que está essencialmente ligado às formas 

culturais de organização/ordenação do real/social, essas funções tem uma origem 

histórica e social, dessa forma, a mediação tem papel fundamental no processo de 

desenvolvimento das funções mentais superiores, pois é através dela que a criança 

progressivamente internaliza as formas sociais de pensamento, ação, etc.  

A mediação pode se dar nas interações sociais com outras crianças ou 

adultos, mas também se dá por meio dos instrumentos e o sistema de signos – 

linguagem, escrita, sistema numérico, etc., que são construídos dentro da esfera 

social, dessa forma fortemente ligados às formas culturais –, para Vigotski a relação 

do ser humano com o mundo não se dá de forma direta, mas sim indiretamente, 

sempre como uma ação mediada. 

A linguagem enquanto sistema de signos afeta significativamente as várias 

funções psicológicas e também a criação de relações entre essas funções, pois 

como forma mais ampla de mediação e de organização do pensamento possibilita o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, isto é, ao passo que a 

linguagem progride, também reestrutura a totalidade do processo psicológico, 

possibilitando a evolução de funções das estruturas psicológicas que permitem o 

desenvolvimento de maneira elaborada, da atenção, da criatividade, da memória, 

entre outros que provocam mudanças tanto afetivas quanto comportamentais nas 

crianças. 

Desta forma, afirma-se o que Martins (2011) retrata quando conclui que na 

ausência da linguagem, 

Seria impossível a representação abstrata do objeto sob a forma de 
conceito. Eis mais um salto qualitativo decisivo para a afirmação da 
natureza social humana. A imagem mental passa a ser denominada 
por palavras da linguagem, conquistando, assim, o status de signo – 
convertendo-se em ideia a ser expressa e transmitida sob a forma de 
juízos e conceitos (MARTINS, 2011, p. 15). 

Novamente, a representação mental é mediada pelas palavras, sendo por 

meio destas que se é possível os processos de ideação e construção conceitual. 
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2.3. Pensamento e Palavra: definição e conceito 

 

 Martins (2011) considera que para se buscar maior entendimento dos 

processos entre linguagem e pensamento na perspectiva vigotskiana, é importante o 

entendimento de alguns conceitos. De acordo com a autora, a palavra como unidade 

mínima da linguagem é caracterizada “como matriz complexa de diferentes pistas e 

conexões acústicas, morfológicas, léxicas e semânticas na qual, em diferentes 

situações, preponderam quaisquer dessas conexões, dado que lhe confere ampla 

variabilidade” (MARTINS, 2011, p. 132) sendo uma parte essencial da fala, o meio 

de comunicação vocal e oral que utiliza a linguagem com a função objetiva de 

comunicação/transmissão de informações. Essa transmissão de informação baseia-

se também na frase que é “a unidade básica da expressão narrativa em que ocorre 

uma combinação de palavras em conformidade com as normas da língua” (LURIA, 

1978 apud Martins, 2011, p. 132).  

A língua por sua vez é “um sistema específico de comunicação por meio da 

linguagem, que se estrutura por vocabulário, gramática e sistema fonológico 

específicos”, (MARTINS, 2011, p. 133,) e por fim a linguagem, segundo Petrovski 

caracterizada como “sistema de signos que opera como meio de comunicação e 

intercâmbio entre os homens e também como instrumento da atividade intelectual” 

(1985 apud MARTINS, 2011, p. 133). 

Souza (2010) apresenta que a principal crítica de Vygotsky a outras escolas 

psicológicas era o fato de terem uma tendência anti-histórica ao estudarem o 

pensamento e a linguagem sem fazer qualquer referência à história de seu 

desenvolvimento. Em Vigotski (2003), o pensamento e a linguagem não possuem 

um elo primário, entretanto na medida em que evoluem inicia-se uma conexão entre 

ambos, que durante esse progresso vai se modificando e desenvolvendo.  

Contudo, essa conexão não se dá de forma mecânica, sendo um equívoco 

afirmar que a linguagem e o pensamento (e a palavra) são elementos isolados que 

constituem o pensamento verbal resultando de uma união externa. Dessa forma, o 

estudo ou análise do pensamento verbal não deve ser trabalhado como elementos 

independentes, mas sim em unidades. Essa unidade do pensamento verbal se 

encontra no significado das palavras. 

O significado das palavras confirma a estreitíssima e interdependente 

correlação entre pensamento e linguagem, como é evidenciado por Vigotski: 
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O significado das palavras é um fenômeno de pensamento apenas 
na medida em que o pensamento ganha corpo por meio das 
palavras, e só é um fenômeno da fala na medida em que esta é 
ligada ao pensamento, sendo iluminada por ele. É um fenômeno do 
pensamento verbal, ou da fala significativa – uma união da palavra e 
do pensamento (VIGOTSKI, 2003, p. 151). 

Apresentando outro grande avanço nos estudos da linguagem e do 

pensamento, afirma que “o significado das palavras evolui” (VIGOTSKI, 2003, p. 

151), estabelecendo que na evolução da linguagem, a estrutura do significado e sua 

natureza psicológica também mudam; em outras palavras, afirma que a constituição 

dos significados das palavras não são estáticos, mas um processo dinâmico que se 

modifica na medida em que a criança se desenvolve  e de acordo com as várias 

formas de funcionamento do pensamento. 

O significado das palavras possui um papel no processo de pensamento, 

assim, cada estágio do desenvolvimento do significado das palavras estabelece uma 

relação particular entre o pensamento e a fala. Esse conceito resume-se da seguinte 

forma: a relação entre pensamento e palavra é um processo de contínuo movimento 

entre seus elementos, nesse processo essa relação se transforma até mesmo no 

sentido funcional. Assim o pensamento não é simplesmente expresso em palavras, 

mas passa a existir por meio delas, “não é só expressão que encontra na fala; 

encontra sua realidade e forma” (VIGOTSKI, 2003, p. 158). 

O pensamento estabelece relações entre coisas e cada pensamento é um 

movimento de evolução e amadurecimento de si e da função que exerce. Não é 

possível traduzir todo pensamento em palavra: o pensamento passa por muitas 

transformações até se transformar em fala.  

Para Vigotski a fala é uma unidade complexa, não homogênea e possui dois 

planos, o fonético e o semântico. O plano fonético ou exterior, e o plano semântico e 

significativo que é o aspecto interior da fala, apesar de apresentarem uma unidade, 

têm leis diferenciadas de movimento. Os aspectos semânticos e externos (fonéticos) 

da fala seguem movimentos opostos: um vai do geral para o particular (frase para 

palavra), e outro do particular para o geral (palavra para frase).  

 

À medida que o seu pensamento se torna mais diferenciado, a 
criança perde a capacidade de expressá-lo em uma única palavra, 
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passando a formar um todo composto. Inversamente, o avanço da 
fala em direção ao todo diferenciado de uma frase auxilia o 
pensamento da criança a progredir de um todo homogêneo para 
partes bem definidas (VIGOTSKI, 2003, p. 158). 

Enquanto no aspecto fonético, ao começar a se apropriar da fala exterior, a 

criança parte de uma única palavra e a partir daí começa a progredir para uma fala 

mais complexa, no sentido do significado, essa única palavra representa uma frase 

completa. Já no aspecto semântico ela parte de um todo amorfo e indistinto para 

somente depois, no curso do progresso, começar a distinguir as unidades 

semânticas separadamente, ou seja, os significados das palavras e ir dividindo o 

pensamento. 

Souza (2010) ilustra que, a criança lentamente começa a distinguir entre os 

aspectos fonéticos e semânticos e compreender essas diferenças o que vai se 

evidenciar no próprio pensamento verbal. A autora explica que, no princípio a 

criança não diferencia entre as formas verbais e o significado, sendo a palavra parte 

integrante do objeto a qual denota; dessa forma, inicialmente, só existe a função 

nominativa, a significação independente da nomeação e o significado independente 

da referencia só surgirão mais tardiamente, por isso muitas vezes na interação 

verbal usa as mesmas palavras que os adultos, porém não com o mesmo 

significado. Quando acontece a fusão entre esses dois aspectos da fala o campo 

semântico e fonético, a criança começa a compreender melhor a fala dos outros. 

 

2.4. Pensamento, palavra e fala interior 

 

 Vigotski determina que a relação entre pensamento e palavra não pode 

ser claramente compreendida sem um esclarecimento da natureza psicológica da 

fala interior. A fala interior é para si mesmo; a fala exterior é para os outros. Desse 

modo, para se estudar a fala interior, a fala egocêntrica é o elo que permite melhor 

compreensão na relação pensamento palavra. 

Vigotski (2003) analisa a fala egocêntrica na teoria piagetiana e expõe que 

para Piaget (apud Vigotski, 2003) a fala egocêntrica apresenta as funções de 

descarga emocional e acompanhamento da atividade da criança, porém, para Piaget 

ela é 
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Uma expressão direta do egocentrismo do seu pensamento, o qual, 
por sua vez, é um meio-termo entre o autismo primitivo do seu 
pensamento e a sua socialização. À medida que a criança cresce, o 
autismo desaparece e a socialização evolui, levando ao declínio do 
egocentrismo no seu pensamento e na sua fala. [...] A fala 
egocêntrica não tem nenhuma função no pensamento ou na 
atividade realistas da criança – limita-se a acompanhá-los. [...] e 
desaparece juntamente com o egocentrismo. [...] Sua história diz 
mais a respeito da involução do que à evolução (Piaget apud 
VIGOTSKI, 2003, p. 165). 

Discordando desses aspectos, Vigotski considera que a fala egocêntrica 

fornece os elementos necessários para compreender a apropriação da fala e o 

desenvolvimento do pensamento, como elo da fala interior e exterior, sendo “externa 

em seu modo de expressão, mas ao mesmo tempo fala interior em função e 

estrutura” (2003, p. 165). Ele estabelece que, enquanto a fala exterior traduz o 

pensamento em palavras, com a fala interior a fala se interioriza em pensamento. 

Com referência a função de acompanhamento da atividade da criança, já foi 

explicito que Vigotski (2003) institui a fala egocêntrica não só na função de 

acompanhamento da atividade, mas também designa a ela a função de planejar a 

atividade da criança. Nesse sentido Martins (2011) retrata que Vigotski e Luria 

utilizam o uso da fala egocêntrica como “emprego de signo auxiliar” quando 

constatam 

Que diante de situações complexas o coeficiente desse uso 
praticamente duplica, demonstrando que as tarefas que requerem o 
emprego de instrumentos como condição para sua resolução, ou 
seja, que exigem a inclusão da inteligência prática da criança 
evidenciam a natureza da fala egocêntrica e sua função genética no 
processo de socialização da inteligência (MARTINS, 2011, p. 144). 

A fala egocêntrica acontece mais ou menos entre os três até aos sete anos, 

durante esse período é observável as mudanças que ocorrem em sua estrutura e 

funcionamento. Inicialmente, ela possuiu uma estrutura idêntica a da fala social, mas 

conforme o desenvolvimento da criança, a fala egocêntrica passa por um processo 

de transformação em fala interior, tornando-se gradualmente menos completa e 

coerente (aos ouvintes), à medida que passa a ser regida por uma sintaxe muito 

particular à criança: a fala interior é uma fala quase sem palavras, operando com 

uma estrutura semântica e destacando o sentido da palavra sobre o significado.  

Sentido é a soma de todos os eventos psicológicos que determinada palavra 

desperta em nossa consciência, esse fenômeno de saturar uma única palavra com 
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uma diversidade complexa de sentido tem destaque, pois, se fosse para descrever o 

sentido de uma palavra na fala exterior, seriam necessárias muitas palavras para 

expressá-la. 

Por fim, Vigotski, estabelece que a fala interior se origina da diferenciação 

entre a fala egocêntrica e a fala social primária da criança, definindo-a como uma 

função de fala autônoma. 

A fala interior não é o aspecto interior da fala exterior – é uma função 
em sim própria. Continua a ser fala, isto é, pensamento ligado por 
palavras. Mas enquanto na fala exterior o pensamento é expresso 
por palavras, na fala interior as palavras morrem à medida que 
geram o pensamento. A fala interior é um pensamento que expressa 
significados puros. É algo dinâmico, instável e inconstante, que flutua 
entre palavra e pensamento, os dois componentes mais ou menos 
estáveis, mais ou menos solidamente delineados do pensamento 
verbal (VIGOTSKI, 2003, p. 184-185). 

Voltando para o pensamento, é evidenciado que ele tem sua estrutura 

própria, e sua transição para a fala não é um processo simples. Pois ao ser 

concebido o pensamento não se apresenta fragmentado, mas em sua totalidade, e 

para ser traduzido em palavras e ser comunicado é necessário que seja dividido em 

seus diversos aspectos.  

A comunicação de um pensamento se dá de forma indireta, mediado pelos 

significados e depois pelas palavras. O processo de formação do pensamento 

verbal, no qual são componentes a palavra e o pensamento, evidencia uma relação 

viva: o nascimento do pensamento por meio das palavras, nunca algo completo, 

formado e constante, mas o contrário, dialético, em movimento e desenvolvimento e 

constante modificação.  

 

2.5. Palavra como signo 

 

Discutir a palavra enquanto signo aponta a conveniência de arguir uma 

melhor elucidação do que é o signo e sua imprescindibilidade para o 

desenvolvimento. Nessa perspectiva, Martins (2011, p. 40) assevera que Vigotski 

argumentava que “apenas a descoberta das bases reais do desenvolvimento cultural 

da criança, tornaria possível a psicologia tomar esse processo como objeto de 

estudo”, assim, descreve que “Vigotski encontrou no emprego dos signos as bases 

que procurava” (grifo da autora). 
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Nessa sequência, introduzindo o conceito de signo aponta para a 

necessidade de distinguir, no desenvolvimento, “os modos de funcionamento 

naturais e as formas artificiais ou instrumentais” estes últimos sendo “produtos da 

evolução histórica e especificamente humanos, ou seja, conquistas do 

desenvolvimento do ser social” (MARTINS, 2011, p. 40). 

É essencial relembrar os conceitos já discutidos anteriormente, nos quais 

Oliveira (1997) indica que a relação entre homem e mundo/natureza é mediada por 

elementos intermediários produtos culturais da humanidade como o instrumento e o 

signo; Fontana e Cruz (1997) se referem ao conceito de instrumento na teoria 

vigotskiana como tudo o que intermeia a relação entre o homem e o ambiente, já o 

signo denomina “instrumento psicológico”, definido como aquilo que é utilizado pelo 

homem para representar ou evocar elementos do mundo natural ou social, e ambas 

as autoras refletem o papel do outro, da mediação. 

Nesse âmbito, Martins (2011) estabelece que o ato instrumental – quer dizer, 

o emprego de signos – para Vigotski insere mudanças no comportamento humano, 

dado que na relação entre pessoa e ambiente, agora se encontra o signo, este 

opera como “estímulo de segunda ordem”. Assim 

No comportamento do homem surge uma série de dispositivos 
artificiais dirigidos ao domínio dos próprios processos psíquicos. Com 
analogia com a técnica, estes dispositivos podem receber com toda 
justiça a denominação convencional de ferramentas ou instrumentos 
psicológicos [...], instrumentos psicológicos são criações artificiais; 
estruturalmente são dispositivos sociais e não orgânicos ou 
individuais; estão dirigidos ao domínio dos processos próprios ou 
alheios, tanto quanto a técnica o está para o domínio dos processos 
da natureza (VIGOTSKI, 1997, p. 65 apud MARTINS, 2011, p. 41). 

Nesse âmbito Martins (2011, p. 41) determina que “os signos se estabelecem 

enquanto meios auxiliares para a solução de tarefas psicológicas” e da mesma 

forma que as ferramentas/instrumentos técnicos de trabalho, exigem adaptação do 

comportamento, dai resulta a “transformação psíquica estrutural” promovida pelos 

signos, porém ressalta que apesar da analogia entre instrumento e signo, Vigotski 

esclarece que a distinção entre eles é que  

Ainda que ambos operem como intermediários em relações, a 
diferença se define em face dos polos que constituem. Enquanto o 
instrumento técnico se interpõe entre a atividade do homem e o 
objeto externo, o psicológico se orienta em direção ao psiquismo e 
ao comportamento. Os primeiros transformam o objeto externo, os 
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segundos, o próprio sujeito (MARTINS, 2011, p. 42).  

Com referência ao termo instrumento psicológico utilizado por Vigotski, 

Martins (2011, p. 43) ratifica que a escolha desse termo por Vigotski não foi 

aleatória, e que ele institui esse termo para “designar os signos, reiterando a 

centralidade do trabalho social sobre o desenvolvimento dos homens em todas as 

suas dimensões [...]”, isso porque, como já indicado precedentemente foi o 

desenvolvimento do trabalho que demandou as significativas transformações das 

características dos homens.  

Em suma, têm-se as relações sociais promovidas pelo advento do trabalho 

como fator imprescindível na formação de um sujeito; faz-se importante elucidar que 

essas relações sociais são formadas em determinada comunidade regida por 

determinada ideologia. O signo age como instrumento da atividade psicológica de 

maneira análoga ao papel do instrumento no trabalho; tanto o signo (linguagem, 

sistema numérico, etc.) como os instrumentos possuem uma função mediadora, na 

medida em que medeia a relação do sujeito com o meio e outros sujeitos. 

A constituição desses signos também está sujeita às relações estabelecidas 

na comunidade e aos postulados ideológicos nela vigentes, que irão determinar os 

valores e significados engendrados nos símbolos. A palavra enquanto signo 

apresenta uma nova dimensão, como bem ilustra Bakhtin (1986) a palavra é o modo 

mais puro e sensível de relação social, para além disso, é também um signo neutro. 

Todos os sistemas de signos são específicos a um campo particular de criação 

ideológica (religioso, jurídico, moral, etc.), porém, a palavra é neutra dessas funções 

especificas, podendo exercer qualquer função. 

Tomando a linguagem com fundamental para o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores e a necessidade das relações sociais para a constituição dos 

sujeitos enquanto seres humanos, enquanto indivíduos inseridos em uma sociedade 

regida por determinadas relações de produções que regem essa mesma sociedade, 

a palavra apresenta-se um elemento essencial para o pensamento: é o signo do 

discurso interior (fala interior) e está presente em todos os atos de compreensão e 

em todos os atos de interpretação. 

Segundo Fontana e Cruz (1997) as palavras “expressam relações complexas 

que os homens, ao longo de sua história, foram estabelecendo entre os elementos 

do mundo, no seu esforço para conhecê-los e explicá-los” (p. 76) e a abordagem 
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histórico-cultural analisa a palavra não como uma das funções simbólicas, mas como 

um sistema simbólico básico elaborado pela necessidade da interação entre os 

indivíduos na atividade especificamente humana: o trabalho, que exigia a criação de 

um sistema de signos para a troca de informações, permitindo uma ação conjunta no 

mundo, através dos significados compartilhados pelos indivíduos. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a linguagem é “um produto histórico e 

significante da atividade mental dos homens, mobilizada a serviço da comunicação, 

do conhecimento e da resolução de problemas” (FONTANA; CRUZ, 1997, p. 83). A 

palavra tem funções designativa e conceitual, é o signo mediador de todo o 

processo de elaboração do mundo e do próprio sujeito, isto é, a palavra surge 

inicialmente como “produto das formas naturais de comunicação, porém, em outro 

nível de desenvolvimento, surgem as „relações mediadas’, nas quais os signos se 

convertem em principal meio de comunicação” (MARTINS, 2011, p. 80). 

 

2.6. Significado e sentido: as facetas da palavra  

 

Voltando à questão do significado, já foi explicitado que para Vigotski (2003) o 

significado das palavras confirma a correlação estreita e interdependente entre o 

pensamento e linguagem. Martins traz a seguinte citação: 

Temos encontrado essa unidade, que reflete a união do pensamento 
e da linguagem, na forma mais simples, no significado da palavra. O 
significado da palavra, como temos tentado explicar, é a unidade de 
ambos processos, que não admite mais decomposição e sobre o 
qual não se pode dizer que representa um fenômeno da linguagem 
ou do pensamento. Uma palavra carente de significado não é uma 
palavra, é um som vazio. Por conseguinte, o significado é o traço 
necessário, constitutivo da própria palavra. O significado é a própria 
palavra vista de seu aspecto interno. Portanto, parece que temos o 
direito de considerá-lo, com suficiente fundamento, um fenômeno da 
linguagem. Mas no aspecto psicológico, o significado da palavra não 
é mais do que uma generalização ou um conceito, como temos 
podido nos convencer ao longo de investigações. Generalização e 
significado da palavra são sinônimos. Toda generalização, toda 
formação de conceitos, constitui o mais específico, mais autêntico e 
mais indiscutível ato de pensamento (VIGOTSKI, 2001, p.288-289, 
apud MARTINS, 2011, p.136-137). 

Para a autora com essa fala, Vigotski determina a palavra enquanto 

fenômeno verbal e intelectual, pois “condensa em si as demandas funcionais tanto 

da linguagem como do pensamento” (p. 137) assim, esse estudo dos significados 
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poderia auxiliar na compreensão das relações estabelecidas nestes processos 

durante seu desenvolvimento, além da possibilidade de esclarecer como se dá o 

desenvolvimento dos signos. 

Neste aspecto referente à construção dos significados e a estrutura complexa 

da palavra, se faz essencial ressaltar os dois componentes funcionais que Luria 

distingue na palavra, sendo sua representação material e sua significação 

(MARTINS, 2011, p. 137). Dessa forma 

A representação material compreende a função primária da palavra 
graças a qual ela passa a indicar dado objeto e representar a 
imagem mental que dele se constrói [...] essa função possui enorme 
importância psicológica ao permitir aos seres humanos se libertarem 
das relações imediatas com o meio. [...] em unidade com a 
representação material se desenvolve a função simbólica da palavra 
[...] nela radica a abstração e a generalização (MARTINS, 2011, p. 
137). 

Nesse sentido pode-se inferir que a construção dos conceitos propiciados 

pela generalização reflete o processo de desenvolvimento da consciência. 

Pasqualini (2006 p. 94) sublinha ao conceito de consciência definido por Leontiev 

(1960) como “uma forma específica de reflexo mental, isto é, uma forma 

qualitativamente nova de refletir a realidade objetiva” o que remete diretamente as 

afirmações de Vigotski e Luria destacadas por Martins (2011, p. 138) que 

“asseveram que as palavras são os embriões da interpretação da realidade, e como 

tal, desempenham um papel decisivo na determinação da atividade psicológica”. 

 Conforme Pasqualini (2006, p.96) Leontiev (1980) compreende os 

significados como formas ideais que “materializam linguisticamente as propriedades, 

conexões e relações reveladas pela prática social conjunta e refratam o mundo na 

consciência do homem”. Mas enfim, como se dá isso nas crianças? Respondendo 

esse questionamento, Vigotski (2010) afirma que o significado das palavras para as 

crianças não são iguais aos significados para adultos. Eles não coincidem porque 

em diferentes faixas etárias ele (o significado) possui uma construção diferente. O 

que é essa construção?  

Segundo o autor, do ponto de vista psicológico o significado da palavra é 

sempre uma generalização já que as palavras geralmente se referem a determina 

classe ou grupo de objetos. Contudo nas crianças essa generalização é diferenciada 

devido ao fato que “ela ainda não possui as generalizações superiores que nós 
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chamamos de conceito, de modo que para ela a generalização tem um caráter mais 

concreto, mais evidente” (VIGOTSKI, 2010, p. 690), nesse sentido, a criança nomeia 

e determina os mesmos objetos como os adultos, porém de forma mais concreta e 

visual. 

Sendo diferente a generalização construída pela criança, é inerente que sua 

concepção e compreensão da realidade seja diferente da compreensão dos adultos. 

De acordo com Vigotski (2010) ela compreende os acontecimentos por parte, 

recortando somente pedaços do que lhe é explicado e reconstruindo a sua própria 

maneira, assim sendo “a criança em diversos níveis de desenvolvimento não possui 

correspondência perfeitamente adequada às ideias de um adulto” (VIGOTSKI, 2010, 

pg. 690).  

Isso quer dizer que sua relação com o meio e os outros terá diferentes 

configurações em cada nível de desenvolvimento, assim “o desenvolvimento do 

pensamento por si próprio, o significado das palavras das crianças determina uma 

nova relação que pode existir entre o meio e os processos individuais de 

desenvolvimento” (VIGOSTSKI, 2010, 691). 

Essa mudança na relação da criança com o meio, pois, está intrinsecamente 

ligada à consciência que a criança tem ou como faz sentido do mundo, e as palavras 

auxiliam nesse processo. Lembrando que a palavra é um signo, ferramenta 

psicológica, que atua intrapsiquicamente na constituição do psiquismo humano, 

considere-se a seguinte citação 

A linguagem reflete o ser do objeto ao designa-lo e ao fazê-lo funda a 
consciência em sua radicalidade social. Ou seja, toda designação é 
um ato social e, como tal, inexiste fora das relações entre os 
homens, independentemente da atividade coletiva que engendra sua 
existência concreta. A função semântica e significativa da linguagem, 
fundamento de um tipo especial de intercambio entre os indivíduos é, 
por sua vez, condicionada por esse mesmo intercambio. Nela se 
manifesta, pois, o ser social do homem e de sua consciência posto a 
tornar-se unidade com o pensamento, a ferramenta matricial para a 
construção do conhecimento e orientação de mundo (MARTINS, 
2011, p. 150-151). 

Observa-se que o significado ou sentido é determinado pelo intercâmbio entre 

os indivíduos, ou seja, nas relações sociais, nesse sentido evidencia-se o que Souza 

(2010), citando Bakhtin (1981), afirma que é no movimento da interação verbal que 
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se dá a concretização da palavra enquanto signo que ganha diferentes sentidos ou 

significados dependendo do contexto onde surge. 

Retomando a asserção de Leontiev (1960) destacada por Pasqualini (2006) 

no qual a palavra e seu significado refratam o mundo na consciência humana, Souza 

nos traz um questionamento de Bakhtin que indaga como a realidade determina o 

signo e como esse signo linguístico refrata a mesma, nesse sentido, destaca-se sua 

análise: 

As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos 
e servem de trama a todas as relações sociais em todos os 
domínios. É portanto claro que a palavra será sempre o indicador 
mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo daquelas 
que despontam que ainda não tomaram forma, que ainda não 
abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem 
formados. A palavra constitui o meio no qual se produzem lentas 
acumulações quantitativas de mudanças que ainda não tiveram 
tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda não 
tiveram tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. 
A palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, 
mais efêmeras das mudanças sociais (BAKHTIN, 1981, p. 41 apud 
SOUZA, 2010, p. 120). 

Isso remete, segundo a autora, à reflexão sobre as inter-relações dos 

fenômenos culturais, que promovem transformações na consciência da criança ao 

longo do seu desenvolvimento. 

Ademais, sobre o outro aspecto na palavra, o do sentido e que já foi 

brevemente descrito anteriormente, mas reiterando, Souza (2010) comentando o 

conceito de sentido conforme as teses vigotskianas, assevera que 

sentido é a soma de todos os eventos psicológicos que determinada 
palavra desperta em nossa consciência – sentido é todo um 
complexo, fluido e dinâmico, que tem varias zonas de estabilidade 
desigual, enquanto o significado é apenas uma das zonas do sentido, 
a mais estável (SOUZA, 2010, p. 135).  

Martins (2011) também trazendo a definição de sentido de acordo com 

Vigotski,  

o sentido é sempre uma formação dinâmica, complexa, variável, 
subjugada aos contextos aos quais se aplica, possuindo, por isso, 
esferas de estabilidade distintas. O significado é, diferentemente, 
mais estável, coerente e preciso, permanecendo invariável em todos 
os casos de mudança de sentido (MARTINS, 2011, p. 144-145). 
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Souza (2010), retratando os postulados de Bakhtin sobre a questão do 

sentido, atenta para a análise desse autor referente à obra de Lewis Carroll e os 

diálogos estabelecidos entre Alice e os demais personagens que confirma a 

variabilidade do sentido da palavra de acordo com o contexto em que ela ocorre. 

A partir desta discussão sobre pensamento, linguagem, palavra e as relações 

estabelecidas estes elementos e que propiciam a construção do psiquismo humano, 

o próximo capítulo observará sobre o desenvolvimento da linguagem no espaço 

escolar, evidenciando a importância deste espaço para o desenvolvimento infantil e 

das funções psíquicas superiores. 
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SEÇÃO 3: DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

Tendo fundamentado o desenvolvimento da linguagem e do pensamento e 

suas relações no processo de desenvolvimento infantil, esta última sessão é 

dedicada a refletir o mesmo no espaço escolar, apresentando algumas teses 

vigotskianas sobre o processo de aprendizagem e desenvolvimento e refletindo a 

atuação do educador. 

 

3.1. Do ser biológico ao ser sociocultural 

 

Para Tuleski (2002), um dos pontos teóricos importantes para Vygotsky era a 

necessidade de entender como a criança se transforma em um ser sociocultural, 

“como uma criança recém-nascida, na qual predominam a princípio as funções 

elementares e biológicas, apropria-se dos instrumentos culturais e simbólicos postos 

em sociedade, transformando-se, qualitativamente, em um ser que se vê como 

unidade na relação com o coletivo em construção, com o qual deve comprometer-se” 

(TULESKI, 2002, p. 113). A resposta é que ao nascer a criança é regida pelo 

orgânico, mas por intermédio da ação social, essas sensações fisiológicas e reações 

instintivas vão sendo superadas na medida em que se desenvolvem o pensamento e 

a linguagem, enquanto processos interligados e canalizados para a cultura com a 

qual convive. 

Ao passo que a criança é inserida na cultura, o modo de pensar e perceber o 

mundo característico da infância muda. Ela se desenvolve e progride na direção que 

a vida social lhe ensina, adquirindo novas habilidades e inúmeras formas de 

comportamento. Aqui é importante a distinção das mudanças no comportamento 

animal e comportamento humano no processo de desenvolvimento. Nos animais isto 

está ligado a dois fatores principais: o desenvolvimento de traços naturais, inatos 

(instinto) e o surgimento de novas habilidades que são adquiridas no decorrer da 

vida, isto é, os reflexos, assim, o animal vai se adaptando à natureza por meio de 

alterações orgânicas, como a refinação de órgãos perceptivos, e ativação de 

recursos motores.  

Por outro lado, o homem evoluiu em outra direção, entre o processo histórico 

da evolução do homem primitivo ao homem moderno, ele não produz alterações 

orgânicas, nada se muda em sua estrutura biológica como adaptação a natureza, 
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porém ele cria e recria instrumentos que servirão como extensões de seus órgãos, 

ao mesmo tempo em que adapta e transforma a natureza de acordo com suas 

necessidades e num mesmo processo modifica seu comportamento, as suas 

funções psicológicas. Então, 

Muito embora as funções naturais, inatas, sejam semelhantes no 
homem primitivo e no homem cultural ou, em alguns casos, possam 
até deteriorar-se no correr da evolução, o homem cultural difere 
enormemente do homem primitivo pelo fato de que um enorme 
repertório de mecanismos psicológicos – habilidades, formas de 
comportamento, signos e dispositivos culturais – evoluíram no correr 
do processo de desenvolvimento cultural, como também pelo fato de 
que toda a sua mente se alterou sob a influência das condições 
complexas que o criaram (VYGOTSKY; LURIA, 1996, p. 179-180 
apud Tuleski, 2002, p. 115). 

Por isso, de acordo com Tuleski (2002), não há um paralelo entre a evolução 

da espécie humana e o desenvolvimento infantil, visto que a criança nasce e já é 

inserida na sociedade cultural-industrial estabelecida, o que acarreta em profundas 

transformações em seu comportamento por meio do desenvolvimento de 

mecanismos e funções específicos necessários para sua sobrevivência nesse 

contexto; então, a memória, a atenção, a abstração, a aquisição de instrumentos, a 

fala e o pensamento, funções psicológicas infantis são transformadas de seu estágio 

inicial (primitivo) para aqueles culturalmente evoluídos, que são mediados por signos 

e a utilização de instrumentos psicológicos, essencialmente adquiridos por meio da 

cultura.  

 

3.2. O desenvolvimento social da linguagem 

 

 Focando no âmbito da linguagem, um elemento com papel essencial 

no desenvolvimento social do sujeito e que permeia todas as relações entre criança 

e mundo, sabe-se que  

Nascida num mundo humano repleto de símbolos e de signos, a 
criança desde seus primeiros momentos de vida, está mergulhada e 
um sistema de significações sociais. Os adultos procuram ativamente 
fazer com que a criança incorpore significados, objetos e modos de 
agir criados pelas gerações precedentes” (FONTANA; CRUZ, 1997, 
p. 83) 
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Quando nasce, a criança é inserida na sociedade e a linguagem, - sendo 

“produto histórico e significante da atividade mental dos homens” (FONTANA; 

CRUZ, 1997, p. 83) - por meio da palavra, irá permear e mediar sua interação com o 

mundo e as relações que estabelece com outros indivíduos, determinando o 

processo de desenvolvimento de sua consciência. 

E a criança mesmo sem saber falar passa a se comunicar na medida em que, 

conforme Fontana e Cruz (1997) seus movimentos são impregnados de significados 

quando, por exemplo, o gesto/tentativa de agarrar um objeto é interpretado pela mãe 

e traduzido como “ela quer tal objeto”, assim os movimentos são transformados em 

gestos pelas pessoas que rodeiam a criança, que se apropria desse significado e 

passa a realizar o movimento não mais como tentativa de agarrar o objeto, mas 

agora como gesto com significado (eu quero a bola) dirigido ao adulto. 

É pela interpretação e nomeação feitas pelo outro que os 
movimentos do corpo convertem-se em gestos, apuram-se e tornam-
se mais complexos. Os movimentos transformados em gestos são 
meios de comunicação, modos de manifestar e apreender desejos, 
intenções, emoções, informações, formas de direcionar e controlar 
(reciprocamente) os comportamentos dos sujeitos envolvidos na 
interação. Pela imitação, repetição, no ritual das relações sociais 
cotidianas, a criança aprende a dizer o que quer e entender o outro 
pelo gesto (FONTANA; CRUZ, 1997, p. 84). 

Da mesma forma acontece com o balbucio, que é transformado em esboço da 

fala, quando um adulto ou alguém mais velho do que a criança, durante a interação, 

atribui significados, assim, “o universo da linguagem chega à criança mediado pelos 

outros membros de seu grupo social” (FONTANA; CRUZ, 1997, p. 84), e são nessas 

relações entre criança e outros indivíduos que o mundo toma forma e cores, 

definem-se modos de ser, de dizer, de viver, estabelecem-se nomes, ou seja, o 

mundo é elaborado por meio da mediação do outro, nas relações sociais das quais a 

criança faz parte, em outras palavras a criança vai se apropriando do patrimônio 

histórico da humanidade, a cultura. 

Segundo Martins (2011, p. 42) Vigotski determina que “[..] a mediação 

configura-se dessa forma, “interposição que provoca transformações, encerra 

intencionalidade socialmente construída e promove desenvolvimento, [...]”, quando a 

criança está interagindo com o adulto, este está o tempo todo realizando exatamente 

o que é expresso nesse conceito, uma interposição entre a criança e tudo o que ela 

desconhece, ensinando-a muitas vezes inconscientemente. 
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Arce (2009) reflete que a criança nasce como um ser que pertence à raça 

humana, porém nomeia os adultos de parteiros da vida social, isto é, aqueles que 

iniciam seu processo de inserção na humanidade, que é a síntese da longa 

existência na terra; neste processo pode-se afirmar que o desenvolvimento infantil – 

aspectos social, cultural e mental – é intrínseco a esse processo de apropriação da 

linguagem. Como afirma Vygotsky (1979 apud FONTANA; CRUZ, 1997, p. 85) “o 

desenvolvimento intelectual da criança depende de seu domínio dos meios sociais 

de pensamento, ou seja, da linguagem”. 

Enfim, a linguagem é o ponto chave do desenvolvimento adquirida por meio 

das interações com membros do grupo social, e quando a criança começa a 

desenvolvê-la ocorre um salto qualitativo, isto é, a partir da aquisição da linguagem 

há uma superação dos fatores biológicos de cada função psicológica, - a memória, a 

imaginação, etc., - que são redimensionadas por meio e a partir dos significados 

oferecidos pela linguagem à realidade. 

Nesta perspectiva surgem questionamentos sobre a educação e o papel do 

espaço escolar e do educador para o enriquecimento do desenvolvimento da 

linguagem quanto para o processo de apropriação cultural pela criança. As questões 

educacionais estão sempre no âmago das discussões sobre o desenvolvimento 

humano, e nos estudos de Vigotski a educação e a escola também são elementos 

chave. 

 

3.3. Educação escolar e a atuação do educador: a concepção vigotskiana 

 

Os debates a respeito do conceito da educação são vastos, contrastando 

diferentes compreensões da ação educativa e suas finalidades, este fato leva a um 

questionamento: como é compreendida a ação educativa e quais são suas 

finalidades na concepção vigotskiana? Em seu livro Escola e Democracia, Saviani 

traz uma síntese das principais teorias da educação, as quais tem permeado o 

trabalho educativo, dividindo as teorias educacionais em dois grupos: as “teorias 

não-criticas” – que abarcam aquelas teorias que consideram apenas “a ação da 

educação sobre a sociedade [...] desconhecem as determinações sociais do 

fenômeno educativo” (SAVIANI, 2009, p. 14) – e as “teorias crítico-reprodutivistas” – 

que abrange teorias consideradas pelo autor criticas na medida em que  
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[...] postulam não ser possível compreender a educação senão a 
partir dos seus condicionamentos sociais [...] entretanto, na analise 
que desenvolvem chegam invariavelmente à conclusão de que a 
função própria da educação consiste na reprodução da sociedade 
em que ela se insere (SAVIANI, 2009, p. 14). 

No caso, o autor ressalta a reprodução da sociedade de classes e reforço do 

modo de produção capitalista. Nesse contexto tem-se a reflexão sobre a 

necessidade e as possibilidades de uma teoria da educação que possa contribuir 

para a luta das camadas populares, uma teoria que tenha uma perspectiva 

historicizadora e que tenha consciência dos condicionantes histórico-sociais que 

engendram a educação (SAVIANI, 2009).  

Porém, no contexto deste trabalho qual seria o conceito de educação que 

dialoga com os postulados da Teoria Histórico-Cultural? Pode-se tomar a definição 

de Saviani (2000) para quem a educação, ou o trabalho educativo é “o ato de 

produzir, direta e intencionalmente, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2000, p. 17). 

Vê-se que essa definição dialoga com as teses da Teoria Histórico-Cultural, 

pois é por meio das relações sociais, permeada pela comunicação – e relembrando 

aqui a frase de Leontiev (1978) apresentada por Pasqualini (2006) de que toda 

comunicação é um processo de educação – que se dá o desenvolvimento humano, 

que as novas gerações por meio da linguagem, desenvolvem as características 

essencialmente humanas e se apropriam da cultura do meio onde estão inseridas. 

Vigotski compreende a educação nesse sentido, enquanto fenômeno social, 

enraizado em contradições, o que se confirma ao delinear qual é o papel e a 

contribuição da educação na sociedade. Visualizando o contexto sócio-histórico de 

Vigotski, na sociedade soviética havia alguns problemas e necessidades urgentes 

tais qual a necessidade de se produzir tecnologia e maquinários tanto para o campo 

quanto para a cidade, a necessidade de produção de bens de consumo e alimentos 

para toda a população, com o objetivo urgente de diminuir a escassez, a miséria que 

açoitavam o povo e eram a causa do descontentamento geral que ameaçava o 

projeto coletivo.  

Conforme Tuleski (2002) neste panorama, para se alcançar tal produção em 

grande escala, havia a necessidade de trabalhadores capazes, com disciplina e 

organizados, com a habilidade de assumir qualquer função no processo produtivo. 

Além disso, o desenvolvimento dessa produção mecanizada deveria ser embasado 
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em um plano integral que pudesse abranger toda a produção social, sendo que a 

indústria deveria se basear nos progressos técnico-científicos modernos, e para 

acabar com o atraso econômico de algumas regiões, estas indústrias deveriam ser 

distribuídas por todo o país. 

No contexto de construção da sociedade socialista, Vigotski desejava uma 

psicologia articulada com as necessidades sociais, como já discutido anteriormente, 

portanto, Pasqualini (2006) atesta que a educação assume enorme  importância no 

processo de formação do novo homem, esse que atuaria na nova sociedade 

socialista, consequentemente, esse fato permite conceber a proximidade entre a 

psicologia soviética e a educação: 

A educação deve desempenhar o papel central na transformação do 
homem, nesta estrada de formação social consciente de gerações 
novas, a educação deve ser a base para a alteração do tipo humano 
histórico. As novas gerações e suas novas formas de educação 
representam a rota principal que a história seguirá para criar o novo 
tipo de homem (VIGOTSKI, 2004, grifo no original apud 
PASQUALINI, 2006, p. 66). 

Assim, reforçando este aspecto, Tuleski (2002) atesta que Vygotsky 

acreditava que educação deveria atuar na preparação dos homens para uma 

sociedade com desenvolvimento tecnológico e industrial avançado, sendo a escola 

uma instituição importantíssima para a sociedade soviética. Essa visão da educação 

e do papel da escola para Vigotski dialoga com o apontamento de Oliveira (1986) de 

que “a escola é o local onde o indivíduo estaria se instrumentalizando para atuar no 

seu meio social ao qual pertence” e também se pode inferir que Vigotski preconizava 

a escola como espaço para “[...] a apropriação de ferramentas culturais 

imprescindíveis para a luta social que visa a transformação das estruturas” 

(OLIVEIRA, 1986, p. 92) ao refletir sobre a necessidade de indivíduos que atuassem 

para que essa mudança estrutural – econômica e social – descrita por Tuleski 

(2002). 

Além disso, essa atribuição à escola de ser a instituição que prepare os 

sujeitos para a atuação na sociedade, atendendo a necessidade de desenvolvimento 

de habilidades e comportamentos necessários para essa prática, se relaciona com a 

afirmação de Oliveira (1986), de que o ponto de partida e chegada de toda a 

atividade e conhecimento do homem, parte da vida cotidiana. Nesta estão as 
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necessidades geradas pela prática social e todo o conhecimento acumulado pela 

humanidade surge como resposta a tais necessidades. Portanto,  

[...] na medida em que se pretende que cada indivíduo possa/deva 
ser um agente consciente da sua prática social, é preciso que ele se 
torne capaz de dominar, o mais possível, o conhecimento elaborado 
existente na sociedade em que vive. Inclusive o próprio modo de 
produzir esse conhecimento (OLIVEIRA, p. 92). 

Para complementar, a ideia de Leontiev de que   

Quanto mais progride a humanidade, mais rica é a prática sócio-
histórica acumulada por ela, mais cresce o papel específico da 
educação e, mais complexa é a sua tarefa. Razão por que toda etapa 
nova no desenvolvimento da humanidade, bem como dos diferentes 
povos, apela forçosamente para uma nova etapa no desenvolvimento 
da educação: o tempo que a sociedade consagra à educação das 
gerações aumenta; criam-se estabelecimentos de ensino, a instrução 
toma formas especializadas, diferencia-se o trabalho do educador do 
professor; os programas de estudo enriquecem-se, os métodos 
pedagógicos aperfeiçoam-se, desenvolve-se a ciência pedagógica. 
Esta relação entre o progresso histórico e o progresso da educação é 
tão estreita que se pode, sem risco de errar, julgar o nível de 
desenvolvimento do seu sistema educativo, e inversamente 
(LEONTIEV, 1995, p. 291-292 apud TULESKI, 2002, p. 140). 

Para Vigotski em toda a história e em qualquer sociedade, independente de 

sua denominação ou ideologia, a educação sempre representa uma função do 

regime social. A educação é sempre essencialmente social, no sentido de que, “o 

fator decisivo para o estabelecimento de novas reações na criança venha dado 

pelas condições que tinham origem no meio, ou mais amplamente, nas inter-

relações entre o organismo e o meio” (VYGOTSKY, 1991, apud TULESKI, 2002, p. 

139).  

Isto posto, volta-se o olhar para a escola e a educação escolar que, conforme 

Tuleski (2002), na perspectiva vigotskiana, assumem um papel importante no 

desenvolvimento cultural das crianças. Conforme Oliveira (1986, p. 92) a escola é, 

por excelência, “o local para o desenvolvimento do processo de transmissão-

assimilação do conhecimento elaborado”, é também mediadora do processo de 

formação do sujeito, em outras palavras, é o local onde o indivíduo passa a se 

instrumentalizar para a atuação na sociedade em que pertence. 

A instrumentalização para que o indivíduo tenha condições de atuar em seu 

meio social, caracteriza a prática educativa como atividade mediadora intencional, 
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aquela que sugere a garantia da democratização do saber escolar para todos os 

integrantes de determinada comunidade. Destaca-se um fator importante neste 

processo: a prática educativa tendo como ponto de partida e chegada na prática 

social global. 

Conforme o pensamento de Vigotski em relação à conjuntura socioeconômica 

da sociedade moderna em que se exigia do sujeito o aprimoramento de atividades e 

tarefas complexas bem como bom domínio de técnicas e dos instrumentos para 

sobrevivência, e que somente a convivência na sociedade, em seus múltiplos 

ambientes informativos informais não poderiam garantir um desenvolvimento capaz 

de atender a necessidade de integração nas atividades sociais produtivas, diante 

disso se questiona como desenvolver nas crianças as atitudes e comportamentos 

necessários ao homem da nova sociedade? Vigotski indica que é por meio da 

educação escolar bem como da objetivação do papel do educador como mediador 

no processo educativo, que se pode assegurar o desenvolvimento dos sujeitos para 

atuar nas requeridas demandas sociais. Assim, 

Nos antigos liceus, nos seminários, nos colégios de senhoritas, não 
eram os mestres, as preceptoras, nem os zeladores, quem, em 
última instância, educava, senão o meio social estabelecido em cada 
um destes centros de ensino. [...] E a enorme importância, 
excessivamente grande, do mestre na escola estava condicionada 
precisamente pelo fato de ser este o motor principal, a parte 
fundamental do meio educativo. Devido a isto, ele esquecia suas 
obrigações diretas. De um ponto de vista científico, o mestre é só o 
organizador do meio educativo social, o regulador e controlador da 
interação desse meio com cada aluno. (VYGOTSKY, 1991, p. 159 
apud TULESKI, 2002, p. 139). 

O professor não seria somente instrutor deveria ter o papel de organizador do 

meio social, motivo que realça a importância da relação entre a psicologia e 

pedagogia bases que forneceriam as ferramentas e conhecimentos necessários 

sobre o desenvolvimento infantil, ampliando as possiblidades de trabalho; com o 

auxílio dos estudos psicológicos a prática educativa poderia acelerar o processo de 

desenvolvimento dos indivíduos na sociedade, e posteriormente, a transformação 

cultural. Nesse sentido “trata de oferecer uma interpretação sobre como a criança 

realiza em seu processo educativo o que a humanidade realizou em seu transcurso 

ao longo da história do trabalho” (VYGOTSKY, 1991, p. 70 apud TULESKI, 2002, p. 

143). 
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Segundo Tuleski (2002), o essencial a salientar, é que o ensino é o motor do 

desenvolvimento infantil, o qual antes do ingresso da criança no espaço escolar 

acontece por meio das interações da criança com os adultos que medeiam a relação 

com o mundo, e propiciam a apropriação da cultura, porém, no momento em que a 

criança passa a receber a educação escolar, esta tem o papel de criar uma nova 

linha de desenvolvimento, acelerando-o e promovendo-o conforme a internalização 

do que lhe é oferecido das produções sociais. 

Portanto, passa a ser necessário um esclarecimento sobre a especificidade 

do papel do professor na educação infantil. Segundo Mello (2007), a Teoria 

Histórico-Cultural é aquela que oferece as teses necessárias para a prática 

educativa na educação infantil, pois permite ao educador compreender a 

complexidade do desenvolvimento humano, e a partir disso, embasar seu trabalho 

docente que é “trabalho de criação, de eleição de caminhos, de construção de 

estratégias para a atividade [...] a atividade de formação da inteligência e da 

personalidade da criança” (MELLO, 2007, p. 12). Por isso, a autora defende que em 

sua atuação, o professor deve elaborar e criar atividades intencionais na escola que 

propiciem ao educando o desenvolvimento das máximas qualidades humanas.  

A escola se configura como um lugar privilegiado onde as crianças devem 

aprender as qualidades humanas, mas para que o ensino seja efetivo, o professor 

deve compreender as relações entre aprendizagem e desenvolvimento. Vygotsky 

(2005) afirma que se deve partir do fato que a aprendizagem da criança começa 

muito antes da aprendizagem escolar, há um processo de aprendizagem produzido 

antes da entrada na escola, correspondente a uma etapa do desenvolvimento 

infantil. Assim, avalia-se que aprendizagem e desenvolvimento estão relacionados 

desde o nascimento da criança. 

Vygotsky (2005) apresenta uma teoria fundamental para a compreensão das 

relações aprendizagem-desenvolvimento, a teoria da área de desenvolvimento 

potencial que parte de um ponto essencial: a relação entre certo nível de 

desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem. Entretanto não se 

pode delimitar a um único nível de desenvolvimento, por isso se apresenta os dois 

conceitos para delinear os níveis do desenvolvimento. 

O primeiro, o autor denomina nível do desenvolvimento efetivo, que é 

caracterizado pelo nível de desenvolvimento das funções psicointelectuais que a 

criança já atingiu, ou seja, é o resultado de determinado processo de 
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desenvolvimento. O segundo caracteriza-se pelas atividades que a criança, com o 

auxílio do adulto ou alguém mais experiente, consegue realizar mais do que 

conseguiria de modo independente. Assim, 

 
A diferença entre o nível das tarefas realizáveis com o auxílio dos 
adultos e o nível das tarefas que podem desenvolver-se como uma 
atividade independente define a área de desenvolvimento potencial 
da criança (VYGOTSKY, 2005, p. 36). 
  

 Então, aquilo que a criança já tem capacidade de realizar sozinha, Vigotski 

chama de zona de desenvolvimento potencial e lhe atribui grande importância, pois 

afirma que ao ser analisada, permite medir o desenvolvimento até o momento em 

que se alcança um nível de desenvolvimento dos aspectos cognitivos, afetivos, 

social os quais estão sendo produzidos e em processo de qualificação. Assim, 

determina-se que a área de desenvolvimento potencial permite “determinar os 

passos da criança e a dinâmica de seu desenvolvimento, e examinar não só o que o 

desenvolvimento já produziu, mas também o que produzirá no processo” 

(VYGOTSKY, 2005, p. 37) e sustenta ainda que “o estado do desenvolvimento 

mental da criança só pode ser determinado referindo-se pelo menos a dois níveis: o 

nível de desenvolvimento efetivo e a área de desenvolvimento potencial” 

(VYGOTSKY, 2005, p. 37). 

Ao aplicar estes conceitos no trabalho docente muda-se o caráter da prática 

pedagógica e do ensino, que deve se adiantar ao desenvolvimento, nessa 

perspectiva Vigotski assevera que  

[...] a aprendizagem não é em si mesma desenvolvimento, mas uma 
correta organização da aprendizagem da criança conduz ao 
desenvolvimento mental, ativa todo um grupo de processos de 
desenvolvimento, e esta ativação não poderia produzir-se sem a 
aprendizagem. Por isso a aprendizagem é um momento 
intrinsecamente necessário e universal para que se desenvolvam na 
criança essas características humanas não naturais, mas formadas 
historicamente (VYGOTSKY, 2005, p. 40). 

Os pressupostos atestam que que “aprendizagem e desenvolvimento da 

criança, ainda que diretamente ligados, nunca se produzem de modo simétrico e 

paralelo” (VYGOTSKY, 2005, p. 40). 

Pasqualini, que em sua dissertação faz um intenso diálogo com Leontiev, um 

dos principais seguidores de Vigotski traz o seguinte pensamento: 
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[...] o ponto principal que deve ser bem sublinhado é que este 
processo [de educação] deve sempre ocorrer sem o que a 
transmissão dos resultados do desenvolvimento sócio-histórico da 
humanidade nas gerações seguintes seria impossível, e impossível, 
consequentemente, a continuidade do progresso histórico. [...] O 
movimento da história só é, portanto, possível, com a transmissão às 
novas gerações, das aquisições da cultura humana, isto é, com 
educação (LEONTIEV, 1978,p. 273 apud PASQUALINI, 2006, p. 84) 

De acordo com a autora, ao afirmar que a educação é um processo de 

transmissão do patrimônio humano às novas gerações, o papel do educador toma 

uma nova configuração. Não se trata do educador como aquele que irá estimular e 

acompanhar a criança em seu desenvolvimento, ao contrário, trata-se de “alguém 

que transmite à criança os resultados do desenvolvimento histórico, que explicita os 

traços da atividade humana objetivada e cristalizada nos objetos da cultura” 

(PASQUALINI, 2006, p. 85). 

 

3.4. O meio na educação infantil e a fala: considerações a respeito do 

professor e do ensino 

 

Sabendo que o desenvolvimento infantil é fruto da interação social e da 

aprendizagem mediada, surgem questionamentos referentes à instituição de 

educação infantil e como ela se caracteriza.  Segundo Borges e Lara (2002, p. 91), a 

instituição de educação infantil, sendo espaço psicossocial por excelência, retém em 

si “a responsabilidade e compromisso com a formação e estruturação da criança 

pequena”, dessa forma, para que a prática educativa ali realizada seja eficiente, há a 

necessidade de que seja capaz de reconhecer os espaços adequados para que a 

realização das intervenções de educação e cuidados atinjam as necessidades das 

crianças. 

De acordo com as autoras, a realização de um trabalho docente de qualidade 

e que enriqueça o desenvolvimento infantil é fundamental na nossa sociedade, em 

que as crianças chegam cada vez mais cedo às instituições, de modo que a 

educação infantil passa a ser a base do sistema escolar de forma que se faz 

extremamente necessário a tomada de consciência por meio de práticas intencionais 

reflexivas, da importância da elaboração de projetos educativos que abranjam eixos4 

fundamentais para o desenvolvimento infantil. 

                                                           
4
 Esses eixos são o cuidar, a construção da identidade, a socialização e autonomia, e a ampliação da 
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Para Arce (2009, p. 163) o ensino deve ser estabelecido como eixo articulador 

para o trabalho educativo na educação infantil, reconfigurando assim o papel do 

professor que passa a ser reconhecido “como protagonista no provocar revoluções 

no desenvolvimento infantil”, entretanto, é necessário destacar que a autora concebe 

o ensino como eixo articulador o qual não significa ter um fazer pedagógico que 

deixe de lado as particularidades infantis, mas sim um ensino que provoque 

desenvolvimento – lembrando que o ensino deve se antecipar à aprendizagem e 

desenvolvimento.  

Nesse percurso, Borges e Lara (2002) afirmam que o educador mediador é 

quem possibilita à criança experiências sociais amplas e significativas, ao passo que 

promove e articula vivências para que a criança se desenvolva por meio de trocas, 

resoluções de desafios e conflitos de acordo com suas possibilidades. Além disso, 

trazem o papel da linguagem “enquanto grande mediadora da realidade” e ressaltam 

o papel desse mediador para que a criança viva “experiências diversas que estejam 

direcionadas ao desenvolvimento da fala, provocá-la sempre ampliando o 

vocabulário,” o que resulta na expansão de seu pensamento “permitindo uma vida 

mental rica em percepções, associações e criações” (p.101). 

Arce (2009) citando Leontiev (2006) ressalta a atividade do docente que 

operando sobre a atividade da criança, determina seu desenvolvimento psíquico, 

neste sentido a autora enfatiza a importância da ação do professor para o 

desenvolvimento da criança. 

Nessa perspectiva ainda, Borges e Lara (2002) afirmam que muitas crianças 

podem ter seu desenvolvimento geral prejudicado quando o ambiente escolar é 

hostil ou o educador não proporciona as experiências que promovem “expansão do 

desenvolvimento e plena vivência de suas potencialidades físicas emocionais e 

cognitivas”, porém, nesse sentido mostram que 

[...] uma das mais importantes implicações para crianças que 
frequentam instituições de educação infantil é a qualidade das 
situações vivenciadas e a competência dos adultos que estarão com 
elas, interagindo e mediando suas relações com o meio. Do mesmo 
modo que a criança deve ser vista como um ser ativo, educadores 
devem ser vistos como mediadores que não são meros observadores 
do desenvolvimento da criança. [...] devem promover intervenções 
nos processos vivenciados pela criança, [...] contribuindo 
efetivamente para que ela alcance [...] as formas superiores de 

                                                                                                                                                                                     

leitura do mundo (Borges e Lara, 2002, p. 97-100). 
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pensamento – tipicamente humanas – mas que não são inatas 
(BORGES, LARA 2002, p. 101-102). 

Essa afirmação sobre o papel do ambiente escolar e da ação educativa 

desenvolvida pelo professor destacado no pensamento acima, nos remete à questão 

do meio discutida por Vigotski (2010). Inicialmente é necessária uma breve 

apresentação do significado de meio. A professora tradutora Márcia P. Vinha – que 

elaborou a tradução do texto produzido por Vigotski e intitulado Quarta aula: A 

questão do meio na pedologia que retrata, conforme especificado no titulo, as 

argumentações e teses de Vigotski referentes ao meio – em nota apresenta alguns 

esclarecimentos sobre o significado da palavra, citando conforme dicionário5, o 

termo em russo sredá “refere-se tanto ao meio ambiente em que se dá determinado 

processo como ao ambiente psíquico ou cultural e mental no qual o homem se 

insere”. Em português6 a tradutora especifica que “o termo que melhor parece 

coadunar as acepções é meio por aludir tanto à soma de circunstâncias que são 

objeto de estudo, quanto a um grupo social, como aquele estabelecido pela família, 

profissão, classe econômica, contexto geográfico etc., a que pertence uma pessoa” 

(VINHA, 2010, p. 681). 

No contexto deste trabalho, destaca-se a instituição de educação infantil 

enquanto meio para o desenvolvimento infantil que se acentua mais e mais devido 

ao contexto socioeconômico atual, em que há a necessidade da criança ingressar na 

mesma cada vez mais cedo, nesse sentido é apontada como meio, pois se entende 

que o tempo e espaço de apropriação da cultura historicamente elaborada pela 

humanidade de forma intencional e organizada se dá especialmente por intermédio 

da ação do professor.  

Vigotski (2010) argumenta sobre as relações estabelecidas entre meio e o 

desenvolvimento da criança, nesse âmbito ele destaca uma particularidade que 

consiste no fato de que os aspectos que devem estar prontos ao fim do 

desenvolvimento, já são dados pelo meio no início do desenvolvimento.  

A maior particularidade do desenvolvimento infantil consiste em se 
tratar de um desenvolvimento que ocorre em condições de interação 
com o meio, quando a forma ideal, a forma final, esta que deverá 
aparecer ao final do desenvolvimento, não somente existe no meio e 
concerne à criança logo desde o início, mas realmente interage, 

                                                           
5
 Pequeno Dicionário Enciclopédico Brockhaus e Efron. 

6
 Vinha utiliza-se da definição do dicionário Houaiss, 2009. 
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realmente exerce influência sobre a forma primária, sobre os 
primeiros passos do desenvolvimento infantil, ou seja, em outras 
palavras, há algo, algo que deve se construir bem ao final do 
desenvolvimento, e que, de alguma maneira, influencia logo no início 
desse desenvolvimento (VIGOTSKI, 2010, p. 693). 

Esclarecendo o conceito de forma primária e forma final (ideal) o autor 

exemplifica argumentando os aspectos do desenvolvimento da fala. Quando a 

criança começa a falar, pronuncia as palavras separadamente, com frases 

monossilábicas, por outro lado, a mãe fala com essa criança com a linguagem 

gramatical e já completamente formada, com bom vocabulário, ou seja, sua 

comunicação é por meio de uma forma desenvolvida da fala, assim a forma da fala 

da criança nomina-se de primária ou de forma inicial, mas, a fala desenvolvida,  

[...] que deverá aparecer no final do desenvolvimento infantil, será 
chamada de forma final ou ideal – ideal no sentido de que ela 
consiste em um modelo daquilo que deve ser obtido ao final do 
desenvolvimento – ou final – no sentido de que é esta a forma que a 
criança, ao final de seu desenvolvimento, alcançará (VIGOTSKI, 
2010, p. 693).  

Então, como se dá o desenvolvimento da fala em sua forma primária para a 

forma final ou ideal? O autor define que a criança movimenta-se progressivamente 

de forma a ajustar sua forma primária a essa forma final. Ele ressalta também, que 

nesse sentido, o meio desempenha o papel de fonte de desenvolvimento e enfatiza 

que na ausência dessa forma ideal, a interação entre formas primárias (por exemplo, 

crianças com crianças) propicia um desenvolvimento de caráter delimitado. 

Tendo o meio papel de fonte de desenvolvimento das características 

específicas ao homem, evidencia-se a importância das instituições de educação 

infantil. Vigotski (2010) cita o desenvolvimento de crianças em creches e reflete que 

nelas as crianças possuem uma série de vantagens como maior independência, 

cuidados consigo próprias, à disciplina, por outro lado, há aspectos desvantajosos 

no que se refere a educação na creche como o desenvolvimento tardio da fala – ou 

seja, na criança educada em casa a fala se desenvolve antes, melhor e 

apresentando um vocabulário mais rico (crianças da mesma idade) – isso se dá 

porque a criança que é educada em casa tem a mãe ou outra pessoa que dedica o 

tempo todo a fala a ela dirigida, isto é, ela encontra-se todo o tempo em interação 

com a fala na forma ideal, enquanto a criança na creche, tem menor possibilidade de 

interação com essa forma, e mesmo na comunicação com outras crianças, a 
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interação se dá com a forma primária de modo que a conversa não se torna uma 

fonte de desenvolvimento. 

Enfatizando, o autor afirma que,  

 
Para que o desenvolvimento de suas propriedades humanas 
específicas possa ocorrer de forma auspiciosa e boa, é obviamente 
imprescindível que essa forma final ideal guie justamente – se é 
possível dizer dessa maneira – o desenvolvimento infantil desde o 
inicio (VIGOTSKI, 2010, p.696). 
 

Concluindo esse pensamento, ele afirma que 

O homem é um ser social, que fora da interação com a sociedade ele 
nunca desenvolverá em si aquelas qualidades, aquelas propriedades 
que desenvolveria como resultado do desenvolvimento sistemático 
de toda a humanidade (VIGOTSKI, 2010, 698). 

Com referência ao desenvolvimento da fala e a apropriação dessa pela 

criança Vigotski (2010) estabelece que a fala foi construída pela humanidade ao 

longo de todo seu desenvolvimento histórico, por isso, no curso de seu 

desenvolvimento geral, o desenvolvimento da criança consiste em dominar a fala 

seguindo as leis históricas de seu desenvolvimento e o processo de interação com a 

forma ideal. 

Assim, ao visualizar o desenvolvimento infantil propiciado pela aprendizagem 

no ambiente escolar levando em conta os aspectos apresentados por Vigotski 

(2010) sendo 1 – o meio como fonte de desenvolvimento; 2 -  a necessidade de 

interação entre a forma primária e a forma final para que a criança se desenvolva no 

sentido dessa forma final; 3 – o desenvolvimento tardio da fala em crianças 

educadas na creche devido a pouca interação com a forma final ou ideal; 4 – o 

desenvolvimento nas crianças de habilidades  como autonomia, independência e 

disciplina, entre outros, propiciado na creche; fica evidente pois, o papel do 

mediador – no caso o professor – e explicita-se a necessidade de uma organização 

adequada do ensino, que conforme Pasqualini (2006, p. 143) deve “garantir que as 

ações de influência pedagógica sobre a criança estejam de acordo com as 

particularidades de cada idade ou período de desenvolvimento”.  

Avalia-se que no ensino o professor deve considerar a linguagem enquanto 

elemento crucial para o desenvolvimento das outras funções psíquicas superiores, 

organizando seu trabalho educativo e atuando intencionalmente para o 

desenvolvimento da mesma, não em detrimento de atividades e outros estímulos 
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que propiciem o desenvolvimento de outras habilidades (memória, atenção, etc.), 

mas de forma global e dialética entre as funções em que esse desenvolvimento 

tardio da fala seja ao máximo minimizado, para isso o indicado é, conforme Martins 

(2009, p. 13) a exposição da criança “a variadas situações de estimulação cultural 

tendo em vista o enriquecimento das relações entre objetos / fenômenos, sons e 

significações”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa pretendeu investigar os processos de desenvolvimento 

do pensamento e da linguagem, refletindo sua relação com o desenvolvimento 

psíquico infantil, por meio de um estudo teórico-bibliográfico das teses de Vigotski e 

outros autores que pertencem à perspectiva da Teoria Histórico-Cultural, buscando 

compreender o papel do mediador na interação com a criança na Educação Infantil. 

A ratificação da necessidade objetiva de ponderar os aspectos sócio-

históricos para o entendimento de uma teoria, para uma compreensão que possa 

atingir sua totalidade levou ao compromisso de desenvolver esse estudo, à luz da 

Teoria Histórico-Cultural, numa direção que abrangesse essa historicidade intrínseca 

aos postulados vigotskianos.  

Como princípios gerais para a compreensão do desenvolvimento e inter-

relação entre pensamento e linguagem no desenvolvimento infantil, estabelecemos 

que a linguagem e o pensamento são processos do psiquismo que atuam de forma 

dialética com entre si e com os outros processos (sensação, percepção, atenção, 

memória, linguagem, pensamento, imaginação, afetivo), de forma que não se deve 

esquecer desse enfoque sistêmico instituído por Vigotski. Também como princípios 

gerais, verificamos as raízes filosóficas edificadoras da abordagem elaborada por 

Vigotski, a teoria marxista da qual foi apropriado elementos do materialismo histórico 

e dialético. 

 Sobre o objeto de nossa investigação, constatou-se que o desenvolvimento 

da linguagem e do pensamento se dá em um movimento dialético e complexo, com 

encontros e desencontros, que afinal convergem, convergência essa que possibilita 

ao ser humano biológico se tornar um ser social.  

Neste processo de desenvolvimento a palavra atua como elemento chave 

para a apropriação da cultura, no tornar-se humano, na medida em que é o signo 

mediador de todas as relações da criança com adultos e com o mundo, além disso a 

palavra, enquanto signo psicológico propicia a formação da consciência. Este tornar-

se humano significa o desenvolvimento das formas superiores do funcionamento 

psíquico, ou seja, o desenvolvimento no sujeito das características essencialmente 

humanas, como a memorização ativa, a atenção voluntária e a capacidade de 

abstração, que somente se torna possível no convívio social. 
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Como fator imprescindível para a evolução do ser humano em ser social, por 

meio do desenvolvimento dessas funções psíquicas superiores, destaca-se a 

educação ou ato educativo que entendemos ser, conforme Saviani (2000) a 

produção intencional e organizada da humanidade construída histórica e 

coletivamente por todos os homens em cada criança, nesse sentido a escola 

configura-se, conforme vimos, como espaço privilegiado para a socialização do 

conhecimento, da cultura humana para a preparação dos sujeitos para atuação na 

sociedade, para a prática social.  

 A verificação do papel da interação social no desenvolvimento da linguagem 

e do pensamento e consequentemente no desenvolvimento infantil como um todo, 

por meio da mediação que se constitui na tese vigotskiana, conforme Martins (2011), 

em uma interposição que provoca transformações e desenvolvimento remeteu ao 

papel do professor enquanto mediador, pois, enquanto a inserção da criança no 

mundo da cultura acontece de forma natural ou não-intencional por todos os adultos 

e mesmo crianças mais velhas com as quais ela (a criança) tem contato, a prática do 

professor tem uma especificidade muito bem definida no ato educativo. 

Por conseguinte, consideramos que a atividade do educador na educação 

infantil deve estar centrada neste desenvolvimento. Como averiguado em nosso 

estudo, as teses da Teoria Histórico-Cultural se fazem essenciais para um trabalho 

educativo de qualidade na medida em que propiciam entendimento de como 

acontece o desenvolvimento infantil e como o professor deve intervir para 

potencializar esse desenvolvimento. Vigotski considerando que o ensino deve se 

adiantar ao desenvolvimento, ou seja, o mesmo deve ser fonte do desenvolvimento, 

caracteriza um educador com o papel de transmitir a criança os resultados históricos 

do desenvolvimento da humanidade.  

Nessa lógica, concebemos que quando se fala educação de qualidade, isto se 

refere a uma prática educativa, a uma intervenção do professor de forma intencional, 

sistematizada e principalmente, embasada teoricamente, coerente com a qual o 

professor deve conhecer os processos de desenvolvimento e aprendizagem. 

À vista disso, concluímos que a teoria vigotskiana oferece ao educador a 

fundamentação sobre o desenvolvimento humano, que possibilitam essa prática 

educativa que conquiste progressos para o desenvolvimento da criança, 

desenvolvimento este que não se restringe a mera aquisição de hábitos ou 
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costumes, e sim a formação cultural e psíquica, ao processo de humanização da 

criança, a formação de sua inteligência e personalidade. 

Neste seguimento, é o educador que deve propor situações nas quais as 

crianças vivenciem experiências que alavanquem este processo, de maneira que se 

atinja o desenvolvimento das qualidades humanas em seu máximo potencial, em 

especial o foco deste trabalho, o pensamento e a linguagem, base para as outras 

funções psíquicas superiores. 
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