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Resumo 

O objetivo é explicitar as bases ontológicas do pensamento de Vygotsky, que decorrem do seu 
enraizamento na obra marxiana e marxista. Vygotsky, assim como Marx, concebe o homem, 
antes de tudo, enquanto ser da natureza. Demais, também como Marx, Vygotsky concebe o 
homem enquanto ser sócio-histórico, que se distingue do ser apenas natural porque trabalha 
sob forma exclusivamente humana, com a utilização de instrumentos de trabalho e da 
linguagem. O fundamento ontológico do pensamento de Vygotsky reside neste 
reconhecimento do trabalho enquanto categoria central do ser humano. O fundamento 
ontológico do pensamento de Vygostky também se patenteia no fato do autor conceber o 
desenvolvimento do indivíduo humano como processo que se desenvolve através da 
interatividade dos indivíduos na sociedade. 

Palavras chaves: trabalho; linguagem; sociedade. 

 

Resumen 

El objetivo es explicar las bases ontológicas del pensamiento de Vygotsky, derivadas de su 
raíz en la obra marxiana y marxista. Vygotsky, así como Marx, concibe el hombre, antes de 
todo, como ser de la naturaleza. Además, también como Marx, Vygotsky concibe el hombre 
como ser socio histórico, que se distingue del ser sólo natural porque trabaja bajo forma 
exclusivamente humana, utilizando instrumentos de trabajo y lenguaje. El fundamento 
ontológico del pensamiento de Vygotsky reside en el reconocimiento del trabajo como 
categoría central del ser humano. El fundamento ontológico del pensamiento de Vygotsky 
también se patenta en el hecho del autor concebir el desarrollo del individuo humano como 
proceso que se desarrolla a través de la interactividad de los individuos en la sociedad. 

Palabras clave: trabajo; lenguaje; sociedad. 
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1 Elementos da Concepção Marxiana de Ser Humano em Vygotsky 

Vygotsky tem uma concepção marxiana de ser humano e, portanto, suas 

idéias têm um fundamento ontológico. Nas linhas abaixo, serão apresentadas algumas 

palavras e idéias tanto de Marx quanto de Vygotsky, com o propósito de visualizar a relação 

entre os dois autores. 

Na obra póstuma A Ideologia Alemã, Marx e Engels afirmam: 

As premissas de que partimos não constituem bases arbitrárias, nem dogmas; 
são antes bases reais de que só é possível abstrair no âmbito da imaginação. 
As nossas premissas são os indivíduos reais, a sua acção e as suas condições 
materiais de existência, quer se trate daquelas que encontrou já elaboradas 
aquando do seu aparecimento quer das que ele próprio criou. Estas bases são 
portanto verificáveis por vias puramente empíricas (MARX e ENGELS, s/d, 
p. 18). 

Neste trecho, Marx e Engels explicitam o caráter ontológico do seu 

pensamento. As premissas, de que só se pode abstrair na imaginação, “são exatamente as 

determinações inelimináveis, as categorias ontológicas próprias de uma forma de ser” 

(TEIXEIRA, 1999, p. 178). A condição primeira da existência da sociedade humana é a 

existência dos indivíduos reais e ativos. Por sua vez, a condição primeira da existência dos 

indivíduos é a reprodução do seu corpo, de sua fisiologia. 

Assim, de acordo com Marx e Engels, “a realização do intercâmbio 

metabólico com a natureza e a satisfação dos carecimentos orgânicos inelimináveis, é o 

fundamento da existência humana” (TEIXEIRA, 1999, p. 179). Marx e Engels verificam o 

caráter material do ser humano. Em uma palavra: o ser humano é um ser pertencente à 

natureza e, portanto, tem potencialidades e necessidades naturais. Isto significa que o corpo 

natural do homem e as características da natureza externa a si constituem um pressuposto da 

história humana. Vygotsky leva em conta esta base natural do homem quando afirma que o 

cérebro humano é o pressuposto do funcionamento psicológico do ser humano, 
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Porém, assinala Marx, “o homem não é unicamente um ser natural; é um ser 

natural humano; quer dizer, um ser para si mesmo, por conseguinte, um ser genérico, e como 

tal tem de autenticar-se e expressar-se tanto no ser como no pensamento” (MARX, 1989, p. 

251). O ser natural humano distingue-se do ser meramente natural porque tem atividade vital 

consciente, ou seja, porque trabalha sob forma exclusivamente humana. 

O trabalho sob forma exclusivamente humana difere da atividade vital do 

animal pelo caráter da transformação que o homem opera sobre os elementos naturais. O 

trabalho é uma atividade de enformação num objeto natural de um projeto que já existia antes 

no pensamento do trabalhador; ao passo que a atividade do animal é ato de transformação 

numa forma predeterminada pelo código genético do animal. O trabalho é um processo 

teleológico, que principia pela formação de um teleos, ou seja, uma antecipação na mente do 

ser efetivante dos resultados a serem alcançados, o que supõe algum conhecimento dos nexos 

causais dos objetos naturais.  

A teleologia humana não é apenas uma proposta subjetiva de reordenação 

da objetividade, mas uma reordenação de fato desta. Ao ser posta a teleologia humana 

desencadeia séries causais dos objetos naturais, transformando-os em objetos úteis á vida 

humana. Por este motivo, o trabalho é um processo através do qual se opera uma dupla 

transformação. Por um lado, a natureza externa ao homem é transformada. Por outro lado, o 

homem cria e transforma sua própria natureza, a natureza humana, distinta da sua natureza 

biológica, mas que a pressupõe. O homem, porque converte a sua subjetividade em 

objetividade cria e transforma seu próprio mundo, o mundo humano.  

O caráter teleológico do trabalho implica a escolha adequada dos 

instrumentos de trabalho. Cabe salientar que Marx define o uso e a fabricação de instrumentos 

de trabalho como uma característica específica do homem. Nas palavras do autor: “O uso e a 

fabricação de meios de trabalho, embora em germe em certas espécies animais, caracterizam o 

processo especificamente humano de trabalho e Franklin define o homem como ‘a toolmaking 

animal’, um animal que faz instrumentos de trabalho” (MARX, 1984, p. 204). 

Conforme será visto a seguir, Vygotsky, em sintonia com Marx, caracteriza 

o uso de instrumentos associado à linguagem como uma característica especificamente 

humana. 
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A atuação do homem como ser humano só é possível através das relações 

sociais em que se efetiva. Ou seja: o trabalho sob forma exclusivamente humana é uma 

categoria social. Segundo as palavras de Teixeira: “A atividade produtiva humana não se 

efetiva como a ação de indivíduos isolados, mas somente como interatividade de indivíduos 

sociais” (TEIXEIRA, 1999, p. 8). Em suma: o ser humano é o ser social.  

A análise marxiana constata a essência genérica dos indivíduos humanos na 
forma necessariamente social do trabalho, conseqüentemente, apreende a 
generidade humana em sua real dimensão ontológica, compreendendo sua 
objetividade e processualidade não como uma dimensão especial, abstraída 
da existência cotidiana dos indivíduos, mas como a forma própria da 
existência dos indivíduos desde sua própria atividade material. Em suma, a 
atividade vital consciente e a generidade essencial dos indivíduos humanos 
perfazem um complexo ontológico único, indissociável, que caracteriza o 
homem como uma nova forma de ser: o ser social. (TEIXEIRA, 1999, p. 
184). 

Em resumo: o trabalho é, enquanto atividade consciente e social, a categoria 

central do ser humano. O pensamento de Marx tem um fundamento ontológico porque toma 

essa centralidade da categoria trabalho. 

Lukács afirma que o processo de desenvolvimento do ser social é um 

processo com dois pólos: individualidade e generidade. Segundo Teixeira, “A individualidade 

humana somente se forma e se efetiva na interatividade com os demais indivíduos, isto é, os 

indivíduos são determinados e se efetivam na comunidade, no e através do medium criado 

pela interatividade social” (TEIXEIRA, 1999, p. 185). Segundo Lukács, os indivíduos 

“podem exprimir a própria individualidade somente em atos nos quais, conscientemente ou 

não, cooperam para desenvolver a própria generidade” (LUKÁCS, 1985, p. LXXXI e 

LXXXII). Conforme será visto neste artigo, este aspecto da concepção marxiana da relação 

indivíduo/gênero humano está presente no pensamento de Vygotsky. 

A linguagem, na concepção marxiana, é indispensável às relações sociais 

entre os homens e ao agir laborativo dos mesmos. Segundo a perspectiva marxiana, cabe a 

linguagem um papel importante na efetuação do intercâmbio social no processo de trabalho. 

Segundo Marx e Engels, a vida social implica a consciência, que, por sua vez, implica a 

linguagem. Segundo as palavras dos Autores: “A linguagem é tão velha quanto a consciência: 

é a consciência da vida real, prática, que existe também para os outros homens e que portanto 

existe igualmente só para mim e, tal como a consciência, só surge com a necessidade, as 

exigências dos contatos com os outros homens” (MARX e ENGELS, s/d, p. 36). Ou seja, a 
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função da linguagem para Marx, o intercâmbio social durante o trabalho, é também a função 

da linguagem na concepção de Vygotsky, tal como será visto a seguir. 

No primeiro capítulo do livro A Formação Social da Mente, Vygotsky 

afirma: “O propósito primeiro deste livro é caracterizar os aspectos tipicamente humanos do 

comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se formaram ao longo da 

história humana e de como se desenvolvem durante a vida de um indivíduo” (VYGOTSKY, 

1984, p. 21). 

Em outras palavras: o objetivo de Vygotsky é estudar o que caracteriza a 

psicologia humana e como esta se forma, tanto no gênero humano (desenvolvimento 

filogenético), quanto no indivíduo humano (desenvolvimento ontogenético). Vygostsky 

afirma que os comportamentos tipicamente humanos não nascem com o indivíduo. Daí a 

necessidade de examinar não apenas o desenvolvimento do gênero humano, mas também do 

indivíduo e, portanto, da criança. 

As funções psicológicas superiores ou processos mentais superiores, - os 

processos mentais que são característicos do pensamento sob forma exclusivamente humana -, 

envolvem a ação intencional, a atenção voluntária, a memorização ativa, o pensamento 

abstrato, o controle consciente do comportamento e a liberdade do indivíduo em relação às 

características do momento e do espaço presentes.  

A base marxiana de Vygotsky e o caráter ontológico do seu pensamento se 

patenteiam, em primeiro lugar, no fato do autor considerar que as funções psicológicas 

superiores têm um suporte biológico, ou seja, são produtos da atividade do cérebro humano 

enquanto órgão físico. Isto significa que, segundo Vygotsky, o homem é, antes de tudo, um 

ser da natureza. O reconhecimento do caráter natural do homem também se evidencia no fato 

de Vygotsky levar sistematicamente em conta experimentos acerca do funcionamento 

psicológico dos animais. Isto significa que o ser social, tal como concebido por Vygostsky, 

pressupõe o ser da natureza orgânica e, portanto, da natureza inorgânica. 

Vygotsky reconhece que o cérebro humano enquanto órgão físico define as 

possibilidades da psicologia humana. Reconhece também a imensa plasticidade deste órgão. 

Ou seja: reconhece que a psicologia humana é algo aberto e flexível. 
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 Vygotsky concebe o homem enquanto ser da natureza, mas vai além: 

concebe o homem não apenas como ser natural, mas enquanto ser sócio-histórico. Segundo 

Vygotsky, “o trabalho” é “o meio fundamental de relacionamento entre o homem e a 

natureza” (VYGOTSKY, 1984, p. 21). Segundo a concepção do Autor, semelhante ao 

pensamento de Marx, o desenvolvimento do trabalho e da linguagem sob formas 

exclusivamente humanas é responsável pelo salto (ontológico) do caráter meramente natural 

do homem para o seu caráter sócio-histórico. 

Para bem compreender este salto e o correspondente aparecimento das 

funções psicológicas superiores, é mister entender o conceito de mediação de Vygotsky. 

“Mediação, em termos genéricos, é o processo de intervenção de um elemento intermediário 

numa relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento” 

(OLIVEIRA, 1993, p. 26). A presença de elementos mediadores introduz um elo a mais nas 

relações homem-mundo, tanto nas relações homem-natureza, quanto nas relações homem-

homem, tornando-a mais complexas. Vygotsky tem a concepção de que a relação homem-

natureza e a relação homem-homem não são relações diretas, mas relações mediadas. Desta 

mediação surgem os comportamentos exclusivamente humanos. 

Vygotsky considera dois tipos de elementos mediadores. Primeiro, 

considera os instrumentos como elos mediadores na relação homem-natureza. Segundo, 

considera os signos como elos mediadores na relação homem-homem. Vygotsky considera os 

signos como base da linguagem do homem, e esta linguagem, associada ao uso de 

instrumentos, como base do trabalho e da vida sob forma exclusivamente humana. 

O tratamento que Vygotsky confere aos instrumentos como elo de ligação 

entre o homem e o mundo tem tudo a ver com sua base marxista. O instrumental de trabalho, 

segundo as palavras de Marx, “é uma coisa ou um complexo de coisas, que o trabalhador 

insere entre si mesmo e o objeto de trabalho e lhe serve para dirigir sua atividade sobre esse 

objeto” (MARX, 1984, p. 203). Vygotsky refere-se a Marx com aprovação quando este diz 

que o uso e a fabricação de instrumentos de trabalho é uma característica do trabalho sob 

forma exclusivamente humana. “Marx disse, há muito tempo, que o uso e a criação de 

ferramentas de trabalho, embora presentes, de forma embrionária, em algumas espécies de 

animais, são uma característica específica do processo de trabalho humano” (VYGOTSKY, 

1987, p. 42).  
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Vygotsky estendeu esse conceito de mediação na relação homem-mundo 

(através dos instrumentos) ao uso dos signos enquanto mediadores na relação homem-homem. 

Vygotsky estabelece uma analogia entre o uso de instrumentos no trabalho e o uso de signos 

na interação social. Segundo o autor, “a analogia básica entre signo e instrumento repousa na 

função mediadora que os caracteriza” (VIGOTSKY, 1984, p. 61).  

A invenção e o uso de signos como meios auxiliares para solucionar um 
dado problema psicológico (lembrar, comparar coisas, relatar, escolher,etc) é 
análoga à invenção e uso de instrumentos, só que agora no campo 
psicológico. O signo age como um instrumento da atividade psicológica de 
maneira análoga ao papel de um instrumento no trabalho. (VYGOTSKY, 
1984, p. 59-60). 

Vygotsky também estabelece distinções entre instrumentos e signos. O autor escreve: 

A diferença mais essencial entre signo e instrumento, e a base da divergência 
real entre as duas linhas, consiste nas diferentes maneiras com que eles 
orientam o comportamento humano. A função do instrumento é servir como 
um condutor da influência humana sobre o objeto da atividade; ele é 
orientado externamente; deve necessariamente levar a mudanças nos objetos. 
Constitui um meio pelo qual a atividade humana externa é dirigida para o 
controle e domínio da natureza. O signo, por outro lado, não modifica em 
nada o objeto da operação psicológica. Constitui um meio da atividade 
interna dirigido para o controle do próprio indivíduo; o signo é orientado 
internamente. Essas atividades são tão diferentes uma da outra, que a 
natureza dos meios por elas utilizados não pode ser a mesma. (VYGOTSKY, 
1984, p. 62). 

Os homens têm utilizado signos em diversas situações. “Na sua forma mais 

elementar o signo é uma marca externa, que auxilia o homem em tarefas que exigem memória 

ou atenção” (OLIVEIRA, 1993, p. 30). Os signos são, um instrumento da memória humana. 

“A verdadeira essência da memória humana está no fato de os seres humanos serem capazes 

de lembrar ativamente com a ajuda de signos” (VYGOTSKY,1984, p. 58). 

De acordo com Vygotsky, nas palavras de Oliveira,  

o processo de mediação, por meio de instrumentos e signos, é fundamental 
para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, distinguindo o 
homem dos animais. A mediação é um processo essencial para tornar 
possíveis atividades psicológicas voluntárias, intencionais, controladas pelo 
próprio indivíduo (OLIVEIRA, 1993, p. 33). 

Com o desenvolvimento do gênero humano, ocorre uma mudança 

fundamental no uso dos signos, qual seja: a utilização de marcas externas vai se 

transformando em processos internos de mediação. O indivíduo, ao longo do processo de 

desenvolvimento, deixa de necessitar de marcas externas e passa a utilizar signos internos. 



8 
 

Este processo é denominado por Vygotsky de processo de internalização, e corresponde à 

“reconstrução interna de uma operação externa” (VYGOTSKY, 1984, p. 63). 

Ao mesmo tempo em que se desenvolve o processo de internalização, as 

representações da realidade vão se articulando em sistemas simbólicos. O sistema simbólico 

mais importante de todos os grupos humanos é a linguagem. Através da linguagem, os signos 

são compartilhados pelo conjunto dos membros do grupo social, o que permite a comunicação 

entre os indivíduos e a interação social. “A função primordial da fala [isto é, da linguagem] é 

a comunicação, o intercâmbio social” (VYGOTSKY, 1987, p. 5). O Autor ainda diz que 

A verdadeira comunicação requer significado – isto é, generalização -, 
tanto quanto signos. (...). Assim, verdadeira comunicação humana 
pressupõe uma atitude generalizante, que constitui um estágio 
avançado do desenvolvimento do significado da palavra. As formas 
mais elevadas da comunicação humana somente são possíveis porque 
o pensamento do homem reflete uma realidade conceitualizada 
(VYGOTSKY, 1987, p. 5). 

Isto significa que através da linguagem a realidade é simplificada, 

generalizada e conceitualizada. Cabe ressaltar que Vygotsky aqui está se referindo à forma 

exclusivamente humana da linguagem, que consiste na linguagem associada ao pensamento. 

No ser humano, o pensamento é mediado pela linguagem, o que significa dizer que a 

linguagem é um instrumento do pensamento. 

Portanto, segundo Vygotsky, existe uma conexão íntima entre pensamento e 

linguagem. Porém, o Autor também acentua que existem diferenças substanciais entre 

pensamento e linguagem. Vygotsky aborda dois aspectos do problema da diferença e da 

conexão entre pensamento e linguagem. Em primeiro lugar, considera este problema no 

desenvolvimento filogenético do homem (isto é, no desenvolvimento do gênero humano). Em 

segundo lugar, discute este problema no desenvolvimento ontogenético do homem (isto é, no 

desenvolvimento do indivíduo humano). 

Vygotsky, nas suas considerações sobre o desenvolvimento filogenético das 

relações entre pensamento e linguagem, leva em conta os trabalhos experimentais realizados 

com macacos antropóides por importantes pesquisadores, tais como Koehler, Yerkes, Buhler, 

etc. Vygotsky, com base nesses estudos, afirma que os macacos antropóides têm certa 

capacidade intelectual e certa capacidade de fala, que podem ser tomadas como precursoras 

do pensamento e da linguagem do ser humano. 
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Os macacos antropóides, por um lado, são dotados de certa capacidade de 

pensamento ou de certa “inteligência prática”, como diz Vigostky, que os tornam capazes de 

utilizar instrumentos como mediadores na sua relação com o mundo. Por exemplo: estes 

animais são capazes de utilizar varas para alcançar um alimento distante. Vygotsky afirma 

que este funcionamento intelectual dos macacos antropóides é independente da linguagem, 

consistindo numa espécie de fase pré-verbal do desenvolvimento do pensamento. Em suma: 

nos macacos antropóides, o pensamento é independente da linguagem. 

Por outro lado, os macacos antropóides também são capazes de utilizar uma 

linguagem própria. São capazes, por exemplo, de emitir sons que têm a função de alívio 

emocional. Vygotsky afirma que este uso da linguagem é pré-intelectual, porque ela ainda não 

tem a função de signo. Vygotsky afirma: 

Na ausência de um sistema de signos, lingüísticos ou não, somente o tipo de 
comunicação mais primitivo e limitado torna-se possível. A comunicação 
por meio de movimentos expressivos, observada principalmente entre os 
animais, é mais uma efusão afetiva do que comunicação. Um ganso 
amendrontado, pressentindo subitamente algum perigo, ao alertar o bando 
inteiro com seus gritos não está informando aos outros aquilo que viu, mas 
antes contagiando-os com seu medo (VYGOTSKY, 1987, p. 5). 

Em suma: nos animais, a linguagem é independente do pensamento. A capacidade de 

comunicação dos animais pode ser considerada como uma fase pré-intelectual do 

desenvolvimento da linguagem. 

No que se refere ao desenvolvimento filogenético, Vygotsky resume suas 

considerações acerca da relação entre pensamento e linguagem com as seguintes palavras: 

1 O pensamento e a fala têm raízes genéticas diferentes. 
2 As duas funções se desenvolvem ao longo de trajetórias diferentes e 
independentes. 
3 Não há qualquer relação clara e constante entre elas. 
4 Os antropóides apresentam um intelecto um tanto parecido com o do 
homem, em certos aspectos (o uso embrionário de instrumentos), e uma 
linguagem bastante semelhante à do homem, em aspectos totalmente 
diferentes (o aspecto fonético da sua fala, sua função de descarga emocional, 
o início de uma função social). 
5 A estreita correspondência entre o pensamento e a fala, característica do 
homem, não existe nos antropóides. 
6 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 (VYGOTSKY, 1987, p. 36). 
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Para encerrar estas considerações acerca do desenvolvimento filogenético 

do pensamento e da linguagem, falta referir a importantíssima questão do momento da união 

entre estas duas funções no ser humano. Neste ser, pensamento e linguagem se unem: o 

pensamento se torna verbal e a linguagem racional.  

Vygotsky associa a conexão entre pensamento e linguagem no ser humano 

ao desenvolvimento da categoria trabalho. É a associação entre pensamento e linguagem no 

ser humano que dá origem ao intelecto humano e, por conseqüência ao uso especificamente 

humano de instrumentos de trabalho e ao próprio trabalho produtivo.  

o momento de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, 
que dá origem às formas puramente humanas de inteligência prática e 
abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática, então duas linhas 
completamente independentes de desenvolvimento, convergem. 
Embora o uso de instrumentos pela criança durante o período pré-verbal seja 
comparável àquele dos macacos antropóides, assim que a fala e o uso de 
signos são incorporados a qualquer ação, esta se transforma e se organiza ao 
longo de linhas inteiramente novas. Realiza-se, assim, o uso de instrumentos 
especificamente humano, indo além do uso possível de instrumentos, mais 
limitado, pelos animais superiores 
Antes de controlar o próprio comportamento, a criança começa a controlar o 
ambiente com a ajuda da fala. Isso produz novas relações com o ambiente, 
além de uma nova organização do próprio comportamento. A criação dessas 
formas característicamente humanas de comportamento produz, mais tarde, 
o intelecto, e constitui a base do trabalho produtivo: a forma especificamente 
humana do uso de instrumentos (VYGOTSKY, 1984). 

Neste último trecho, Vygotsky parece querer dizer que a associação entre 

pensamento e linguagem, que caracteriza o ser humano, dá origem ao uso especificamente 

humano de instrumentos e, portanto, dá origem ao trabalho sob forma especificamente 

humana. Pode-se dizer que, neste ponto, ele reafirma Marx, ao conceber o trabalho e a 

linguagem como categorias substanciais do ser humano. 

No que se refere ao desenvolvimento ontogenético do pensamento e da 

linguagem, Vygotsky conclui: 

1. No seu desenvolvimento ontogenético, o pensamento e a fala têm raízes 
diferentes. 
2. Podemos, com certeza, estabelecer, no desenvolvimento da fala da 
criança, um estágio pré-intelectual; e no desenvolvimento de seu 
pensamento, um estágio pré-lingüístico. 
3. A uma certa altura, essas linhas se encontram: conseqüentemente, o 
pensamento torna-se verbal e a fala racional (VYGOTSKY, 1987, p. 38). 
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Esta citação revela que o desenvolvimento ontogenético da relação entre 

pensamento e linguagem é semelhante ao desenvolvimento filogenético. A criança muito 

pequena (menor do que dois anos) apresenta uma certa inteligência prática que é pré-verbal e 

uma capacidade de manifestação verbal que é pré-intelectual. Por um lado, antes de começar a 

falar, a criança já é capaz de utilizar instrumentos, o que revela que ela já tem uma 

inteligência prática. Por exemplo: é capaz de usar uma vara para conseguir um brinquedo. Por 

outro lado, a criança pequena já se utiliza de manifestações verbais (choro, riso, etc.) antes de 

dominar a linguagem como sistema simbólico. Por volta de dois anos de idade, pensamento e 

linguagem se unem na criança: o pensamento torna-se verbal e a fala racional, o que 

caracteriza o pensamento e a linguagem do adulto humano. Segundo Vygotsky: 

Embora a inteligência prática e o uso de signos possam operar 
independentemente em crianças pequenas, a unidade dialética desses 
sistemas no adulto humano constitui a verdadeira essência no 
comportamento humano complexo. Nossa análise atribui à atividade 
simbólica uma função organizadora específica que invade o processo do uso 
de instrumento e produz formas fundamentalmente novas de comportamento 
(VYGOTSKY, 1984, p. 26-27). 

Oliveira comenta que, segundo Vygotsky, é a inserção num grupo cultural 

que conduz a criança ao pensamento verbal e à linguagem racional. “A interação com 

membros mais maduros da cultura, que já dispõem de uma linguagem estruturada, é que vai 

provocar o salto qualitativo para o pensamento verbal” (OLIVEIRA, 1993, p. 47).  

Ainda dentro destas considerações acerca da relação entre pensamento e 

linguagem em Vygotsky, falta referir a importante questão do significado da palavra. É no 

significado da palavra que pensamento e linguagem se unem em pensamento verbal e 

linguagem racional. Segundo as palavras de Vygotsky: 

O significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do 
pensamento e da linguagem, que fica difícil dizer se se trata de um fenômeno 
da fala ou de um fenômeno do pensamento. Uma palavra sem significado é 
um som vazio: o significado, portanto, é um critério da palavra, seu 
componente indispensável. Pareceria, então, que o significado poderia ser 
visto ser visto como um fenômeno da fala. Mas, do ponto de vista da 
psicologia, o significado da palavra é uma generalização ou um conceito. E 
como as generalizações e os conceitos são inegavelmente atos de 
pensamento, podemos considerar o significado como um fenômeno do 
pensamento (VYGOTSKY, 1987, p. 104). 

Para encerrar estas considerações sobre a concepção vygotskyana acerca da 

relação entre pensamento e linguagem, cabe fazer breve referência à questão do 
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desenvolvimento do discurso ou fala interior no ser humano. O discurso interior é uma forma 

interna de linguagem, dirigida ao próprio homem que fala e não ao outro homem. Tem 

características próprias: é fragmentado, abreviado, etc. Aqui se coloca a seguinte questão: 

como, na concepção de Vygotsky, se desenvolve o discurso interior? 

Segundo Vygotsky, “o verdadeiro curso do desenvolvimento do pensamento 

não vai do individual para o socializado, mas do social para o individual” (1987, p. 18). O 

discurso interior surge da internalização do discurso socializado, o que significa que o 

percurso do pensamento verbal vai da atividade social (interpsíquica) para a atividade 

individualizada (intrapsíquica), tendo a fala egocêntrica da criança (que consiste na criança 

pensando alto, falando para si mesma) como estágio de transição. Ou seja: o desenvolvimento 

do pensamento verbal, segundo Vygotsky, vai de “fora para dentro”, concepção de 

desenvolvimento esta que revela, mais uma vez, a filiação marxista do Autor, pois, segundo 

Marx, o indivíduo é o ser social e, portanto, se faz a partir da interação com os demais 

indivíduos. 

 

2 Considerações Vygotskyanas acerca do Papel da Sociedade, da Escola e da 

Brincadeira no Desenvolvimento da Criança 

A base marxista de Vygotsky se torna patente quando se considera a sua 

concepção de desenvolvimento individual: o autor afirma que o desenvolvimento se processa 

de “fora para dentro”, isto é, da sociedade para o indivíduo. O indivíduo e, portanto, a criança 

se desenvolve a partir da interação com a totalidade da sociedade e com o grupo cultural 

particular ao qual pertence. 

Segundo Vygotsky, o processo de desenvolvimento da criança fica 

impossibilitado de ocorrer na falta de interação com a sociedade, o que significa que é o 

processo de aprendizado que possibilita o desenvolvimento da criança. “De fato, aprendizado 

e desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança” 

(VIGOTSKY, 1984, p. 95). Segundo o Autor, o aprendizado é “um aspecto necessário e 

universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente 

organizadas e especificamente humanas” (VYGOTSKY, 1984, p. 101). O desenvolvimento 

da criança fica impedido de ocorrer na falta de situações que proporcionem o aprendizado.  
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Poder-se-ia citar vários exemplos de como o processo de desenvolvimento 

do ser humano fica totalmente obstaculizado na ausência do processo de ensino-

aprendizagem, que ocorre necessariamente na interatividade dos indivíduos humanos. O 

exemplo mais gritante é o caso de uma criança biologicamente sadia, mas criada totalmente 

isolada do contato social. Esta criança, uma criança tornada “selvagem”, nem sequer 

aprenderia a falar. Um exemplo bastante próximo da realidade da sociedade contemporânea é 

o caso das numerosas crianças que são criadas fora da escola e trabalhando, isto é, privadas do 

ensino formal e da brincadeira. 

É mister fazer referência ao conceito de zona de desenvolvimento proximal 

de Vygotsky, conceito este fundamental para que possamos compreender as concepções do 

autor acerca da interação entre aprendizado e desenvolvimento. 

Para definir este conceito, Vygotsky considera dois níveis distintos de 

desenvolvimento da criança. “O primeiro nível pode ser chamado de nível de 

desenvolvimento real, isto é, o nível de desenvolvimento das funções mentais da criança, que 

se estabeleceram como resultado de certos ciclos de desenvolvimento já completados” 

(VYGOTSKY, 1984, p. 95). Vygotsky reclama que nos estudos do desenvolvimento mental 

da criança, em geral, só se leva em conta este primeiro nível, ou seja, “aquilo que elas [as 

crianças] conseguem fazer por si mesmas” (VYGOTSKY, 1984, p. 96). O autor afirma que  

mesmo os pensadores mais sagazes nunca questionaram esse fato; nunca 
consideraram a noção de que aquilo que a criança consegue fazer com ajuda 
dos outros poderia ser, de alguma maneira, muito mais indicativo de seu 
desenvolvimento mental do que aquilo que consegue fazer sozinha 
(VIGOTSKY, 1984, p. 96). 

Na seqüência de sua argumentação, Vygotsky considera o caso de duas 

crianças, ambas com nível de desenvolvimento real de 8 anos de idade, mas com capacidades 

diferentes de executar tarefas próprias de idades mais avançadas quando contam com a 

assistência de um adulto. Este exemplo leva o Autor a definir um segundo nível de 

desenvolvimento, qual seja: o nível de desenvolvimento potencial. Este nível é definido pela 

capacidade da criança de executar tarefas com a ajuda de adultos ou de companheiros mais 

capazes. No exemplo do autor, a primeira criança é capaz de executar tarefas para idade de 9 

anos e a segunda tarefas para a idade de 12 anos, quando contam com a orientação de um 

adulto ou de um companheiro mais capaz. O autor argumenta: 
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Essa diferença entre doze e oito ou entre nove e oito é o que chamamos de 
zona de desenvolvimento proximal. Ela é a distância entre o nível de 
desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução 
independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, 
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto 
ou em colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1984, p. 
97). 

Vygotsky acrescenta:  

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 
amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 
amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas 
funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, 
ao invés de “frutos” do desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real 
caracteriza o desenvolvimento mental, retrospectivamente, enquanto a zona 
de desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental 
prospectivamente (VYGOTSKY, 1984, p. 97). 

O Autor ainda acrescenta: “O estado de desenvolvimento mental de uma 

criança só pode ser determinado se forem revelados os seus dois níveis: o nível de 

desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal” (VYGOTSKY, 1984, p. 98). 

Vygotsky, baseado no seu conceito de zona de desenvolvimento proximal, 

leva em conta o papel da escola e da brincadeira no desenvolvimento da criança. O papel da 

escola é bastante evidente. Se o aprendizado impulsiona o desenvolvimento, então a escola 

tem função essencial no desenvolvimento do indivíduo humano. Vygotsky afirma que a boa 

escola é aquela que atua na zona de desenvolvimento proximal e, por conseqüência, provoca 

avanços que não ocorreriam espontaneamente. Segundo Vygotsky, 

em crianças normais, o aprendizado orientado para os níveis de 
desenvolvimento que já foram atingidos é ineficaz do ponto de vista do 
desenvolvimento global da criança. Ele não se dirige para um novo estágio 
do processo de desenvolvimento, mas, ao invés disso, vai a reboque desse 
processo. Assim, a noção de zona de desenvolvimento proximal capacita-nos 
a propor uma nova fórmula, a de que o “bom aprendizado” é somente aquele 
que se adianta ao desenvolvimento (VYGOTSKY, 1984, p. 100-101). 

Vygotsky também leva em conta o papel da brincadeira no processo de 

desenvolvimento da criança. O Autor leva em conta, em especial, a brincadeira de “faz-de-

conta” e afirma que, através das regras dessa, a criança é forçada a se comportar como uma 

pessoa com mais idade do que a sua, o que leva ao desenvolvimento. Segundo Vygotsky,  

o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança. No 
brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual 
de sua idade, além de seu comportamento diário; no brinquedo é como se 
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fosse maior do que é na realidade. Como no foco de uma lente de aumento, o 
brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma 
condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento 
(VYGOTSKY, 1984, p. 117). 

A criança e, portanto, o indivíduo humano só pode se desenvolver através 

da interação com a sociedade, o que significa que a forma de sociedade vigente em cada 

época histórica delimita o potencial de desenvolvimento do indivíduo. Nesta concepção de 

Vygotsky, reencontra-se a afirmação de Lukács (explicitando Marx), anteriormente citada, 

qual seja: “eles [os indivíduos] podem exprimir a própria individualidade somente em atos 

nos quais, conscientemente ou não, cooperam para desenvolver a própria generidade” 

(LUKÁCS, 1986, p. LXXXI-LXXXII). 
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