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VIGOTSKI E A APROPRIAÇÃO DA FILOSOFIA DA LINGUAGEM 

HUMBOLDTIANA: UM ESTUDO A PARTIR DE ‘PENSAMENTO E LINGUAGEM’ 

 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo a apropriação de Vigotski da filosofia da 

linguagem humboldtiana, em sua delimitação teórica a respeito da relação entre pensamento e 

linguagem. Partimos da consideração da importância da filosofia de Humboldt para a 

constituição das ciências sociais e humanas, uma vez que, ao considerar a linguagem em sua 

dimensão constitutiva do pensamento, a filosofia de Humboldt lança as bases para uma 

mudança paradigmática no interior da filosofia e indica que o estudo da língua de um povo pode 

ser a chave para a compreensão dos diferentes processos de pensamento. Assumimos o 

pressuposto básico de que o processo de produção do conhecimento é uma atividade coletiva 

dinâmica e criativa, na qual a noção de apropriação ocupa um lugar central. Nesta direção, é 

possível indicar que o processo de apropriação corresponde a um movimento de reconstrução, 

no plano individual, de elementos empíricos e teóricos já objetivados na cultura e, por sua vez, 

pressupõe um lugar de criação. Assim, consideramos que a perspectiva de Vigotski sobre a 

relação entre pensamento e linguagem é fruto de uma atividade criadora e, como tal, ultrapassa 

os limites dos pressupostos teóricos ou filosóficos que lhe serviram de base. Trata-se, portanto, 

de um estudo teórico no qual procuramos discutir a apropriação vigotskiana de alguns aspectos 

constitutivos da filosofia idealista e expressivista de Humboldt, explicitando sua reconfiguração 

a partir do materialismo dialético de Marx e Engels. Para desenvolver esta análise, partimos de 

leituras da obra na qual Humboldt delimita sua concepção de linguagem, a partir da qual foram 

construídas as categorias centrais de suas formulações. Buscamos também as contribuições de 

estudiosos da filosofia humboldtiana que discutem seus aspectos epistemológicos e, assim, 

possibilitam a compreensão de suas formulações em sua totalidade. Posteriormente, assumimos 

como estratégia metodológica a busca por referências explícitas e implícitas à filosofia 

humboldtiana no interior da obra na qual Vigotski discute sua teoria sobre a relação entre 

pensamento e linguagem, bem como em outros textos nos quais o autor trabalha esta questão. 

Uma vez que o processo de apropriação da filosofia humboldtiana por Vigotski foi 

condicionado pelo materialismo dialético, também foi necessária uma investigação das bases 

epistemológicas dos escritos vigotskianos para, dessa forma, explicitar a reconfiguração de 

alguns elementos da filosofia de Humboldt no interior da perspectiva de Vigotski. A análise 

empreendida neste texto permitiu a visualização da matriz filosófica de Humboldt no interior 

da teoria de Vigotski, posto que o psicólogo soviético assume que a linguagem possui uma 

função constitutiva em relação ao pensamento e, mais ainda, compreende a relação entre 

pensamento e linguagem em sua dimensão processual e dinâmica. No entanto, também foi 

possível observar momentos nos quais a perspectiva vigotskiana se distancia das formulações 

de Humboldt, ao argumentar sobre a origem da linguagem, bem como em sua compreensão da 

linguagem como prática social objetivada. Neste sentido, é possível indicar que a teoria de 

Vigotski sobre a relação entre pensamento e linguagem supera dialeticamente as contribuições 

de Humboldt e se configura como uma perspectiva teórico-metodológica coerente e original. 

 

Palavras-chave: Vigotski; Humboldt; pensamento; linguagem; apropriação 
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VIGOTSKI AND THE APPROPRIATION OF THE HUMBOLDTIAN PHILOSOPHY 

OF LANGUAGE: A STUDY FROM ‘THOUGHT AND LANGUAGE’ 

 
 

This research aims to study Vigotski’s appropriation of the humboldtian philosophy of language 

in his theory of the relation between thought and language. We started from the consideration 

of the importance of Humboldt’s philosophy for the establishment of social and human 

sciences, since when considering language in its constitutive dimension of thought, Humboldt’s 

philosophy lays the groundwork for a paradigmatic change within the philosophy. That 

paradigmatic change indicates that the study of a people’s language can be the key to understand 

the different process of thinking. We assume the basic presupposition that the process of 

knowledge production is a collective, dynamic and creative activity, in which the notion of 

appropriation plays a central role. In this direction, it is possible to indicate that the process of 

appropriation corresponds to a movement of reconstruction, at the individual level, empirical 

and theoretical elements already objectified in culture and, in this manner, the subject who 

appropriates something takes a place of creation. In this understanding, we consider that 

Vigotski’s perspective about the relationship between thought and language is the result of a 

creative activity and, in this sense, goes beyond the boundaries of the theoretical and 

philosophical assumptions that shape its bases. This work is, therefore, a theoretical study in 

which we seek to highlight the vigotskian appropriation of some constituent aspects of the 

humboldtian idealistic and expressivist philosophy, making explicit the reconfiguration of these 

assumptions from the epistemological ground of dialectal materialism of Marx and Engels. To 

develop this analysis, we set from readings of Humboldt’s work, in which he defines his 

conception of language and from which we built the central categories of its formulations. We 

also seek some contributions from researchers of Humboldt’s philosophy that discuss its 

epistemological aspects and makes possible the understanding of Humboldt’s formulations in 

its totality. Thereafter, we assumed as methodological strategy the pursuit of explicit and 

implicit references to the humboldtian philosophy within Vigotski’s works about the relation 

between thought and language. Once the vigotskian appropriation of Humboldt’s philosophy 

was conditioned by dialectical materialism, it was also necessary a research of the 

epistemological and methodological bases of Vigotski’s writings and, thus, we try to expose 

the reconfiguration of some elements of the humboldtian’s philosophy within Vigotski’s 

perspective. The analysis undertaken in this research allowed the visualization of Humboldt’s 

philosophical roots within Vigotski’s theory, since the soviet psychologist assumes that 

language constitutes the thought and, further, understands the relationship between thought and 

language in its procedural and dynamic dimension. However, it was also possible to observe 

moments in which vigostikian’s perspective departs from Humboldt formulations, when 

arguing about the origin of language, as well as arguing about his understanding of language as 

a social and objectified practice. In this sense, it is possible to state that Vigotski’s theory about 

the relation between thought and language surpasses dialectally the contributions of Humboldt 

and manifests itself as a coherent theoretical and methodological perspective. 

 

 

Keywords: Vigotski; Humboldt; thought; language; appropriation 
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Linguagem e trabalho são exteriorizações 

(Äußerungen) nas quais o indivíduo não mais se 

possui, mas deixa que o interior vá totalmente ao 

exterior de si e o abandona a mercê do outro. 

Georg W. F. Hegel 

 

 
Devemos nos considerar unidos e relacionados com 

o que é anterior a nós, porque inclusive quando o 

estamos negando estamos nos apoiando nele. 

Lev S. Vigotski 



Vigotski e a apropriação da filosofia da linguagem humboldtiana: Um estudo a partir de Pensamento e Linguagem 

Arthur Venuto Lopes Viana – PPGPSI/UFSJ - 2014 

11 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

A relação entre pensamento e linguagem é uma discussão que, por sua natureza 

interdisciplinar, tem colocado em articulação diversos campos do conhecimento. As raízes 

deste debate estão, necessariamente, vinculadas ao processo de constituição do pensamento 

moderno e remontam à Filosofia e à Arte e, em seus desdobramentos, foram fundamentais para 

a constituição da ciência moderna. Neste sentido, Marcondes (2012) afirma que desde a Grécia 

Antiga, filósofos como Platão e Aristóteles se debruçaram sobre o problema da linguagem 

questionando, sobretudo, a respeito de suas relações com o pensamento, suas possibilidades de 

acesso à verdade e suas características poéticas e artísticas. 

Para Marcondes (2001), os estudos da linguagem possuem uma importância central no 

processo de construção do conhecimento, uma vez que a forma a partir da qual a linguagem é 

compreendida neste contexto é responsável por determinar as diretrizes epistemológicas, 

metodológicas e teóricas deste processo. Dessa forma, ao argumentar que ciência contém, em 

seus aspectos basilares, uma teoria do significado que lhe é subjacente, Marcondes (2001) 

ressalta que a relação entre a filosofia da linguagem e as ciências sociais e humanas merece 

maior atenção, uma vez que estas se voltam para o estudo daquilo que é característico da 

condição humana, as produções culturais que constituem sua natureza histórica e os modos de 

vida de diferentes grupos sociais. 

Nesta mesma direção, Taylor (1985) também ressalta a importância da filosofia 

linguagem para o processo de constituição das ciências sociais e indica que o questionamento 

em relação à linguagem em sua dimensão processual, ou seja, como processo de significação e 

atribuição de sentido à realidade, contribuiu de maneira consistente para a consolidação de 

diferentes disciplinas, como a Psicologia, a Antropologia e a Sociologia. 

Em discussão acerca dos principais tratamentos teóricos conferidos à linguagem pela 

filosofia, Marcondes (2012) argumenta que há dois conjuntos de problemas em torno dos quais 

esta discussão se organiza: a relação entre linguagem e pensamento, por um lado e, por outro, 

a linguagem como um elemento de comunicação – de conexão intersubjetiva. Estes dois eixos 

temáticos, em torno dos quais os questionamentos da filosofia antiga se organizam, receberam 

inúmeros tratamentos ao longo do tempo e ganharam novos contornos a partir das contribuições 

da tradição humboldtiana de estudos da linguagem. 
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Wilhelm von Humboldt foi um importante filósofo que, no século XIX, discutiu de 

modo profundo as relações entre linguagem e pensamento e cuja vida e produção teórica estão 

intimamente ligadas ao movimento cultural romântico. De acordo com Mueller-Vollmer 

(2011), Humboldt foi amigo de Goethe, um dos precursores do primeiro momento da era 

romântica na Alemanha, autor de Os Sofrimentos do Jovem Werther, obra considerada como o 

marco inicial do romantismo na literatura. 

Para Lafont (1993) a filosofia humboldtiana compõe um conjunto de estudos da 

linguagem denominado como o expressivismo alemão que, por sua vez, lançou as bases de um 

movimento teórico que, mais tarde, passou a ser conhecido como a virada linguística1 – 

responsável por colocar a linguagem no centro da discussão filosófica sobre a natureza humana. 

Nesta perspectiva, a linguagem passou a ser compreendida como um elemento central para a 

constituição da consciência, assumindo grande importância para o desenvolvimento das 

ciências sociais e humanas. 

A importância da filosofia humboldtiana para a delimitação das ciências sociais e 

humanas e, em específico, para a constituição da Psicologia foi objeto de investigação de 

diversos teóricos que buscaram compreender a forma a partir da qual as formulações filosóficas 

de Humboldt influenciaram alguns pensadores deste campo de problemas ao longo do tempo. 

Nesta perspectiva, Jahoda (1992) afirma que o debate entre a Filosofia e a Psicologia ganhou 

nuances teóricas ainda mais complexas a partir da filosofia da linguagem humboldtiana, uma 

vez que um dos temas privilegiados de Humboldt foi a relação entre linguagem, pensamento e 

a constituição de uma concepção de mundo em diferentes culturas. Neste entendimento, as 

ideias de Humboldt anteciparam alguns elementos que passaram a constituir a base da 

Völkerpsychologie2, como a dependência do pensamento em relação à linguagem e a ideia de 

que a linguagem é uma força fundamental que mantém um povo em união. 

 

 
 

1 De acordo com Marcondes (2012), a expressão ‘virada linguística’ (linguistic turn) foi usada pela primeira vez 

no início do século XX pelo filósofo Gustav Bergmann e foi consagrada por Richard Rorty em sua coletânea 

intitulada The Linguistic Turn, em 1967. Neste sentido, a virada linguística passou a designar um movimento 

teórico de crítica à tradição mentalista de compreensão da linguagem que passa a ser considerada como um 

elemento cultural, determinado histórico e socialmente. Para Lafont (1993) a filosofia de Hamann, Herder e 

Humboldt, autores do expressivismo alemão, lança as bases nas quais se fundamenta a virada linguística, 

movimento que adquire força a partir dos estudos de Edward Sapir e Benjamin L. Whorf, segundo os quais a 

linguagem é um elemento indissociável da cultura de um povo e fator fundamental para a compreensão de seus 

processos de pensamento. 
2 A partir das indicações de Jahoda (1992), embora o termo Völkerpsychologie possa ser traduzido adequadamente 

como Psicologia dos Povos, optamos por manter o termo em sua língua original, uma vez que a palavra völker na 

tradição alemã assume uma ampla variedade de significações que contempla uma dimensão étnica, cultural e 

social, não encontrando, assim, uma palavra em português que possa expressar, com fidelidade, a amplitude 

semântica do termo original. 
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De acordo com Araújo (2007), a Völkerpsychologie deve ser compreendida como uma 

parte fundamental da proposta investigativa de Wundt para a constituição da ciência 

psicológica. Neste sentido, a Völkerpsychologie forma, ao lado da psicologia experimental, o 

núcleo da psicologia científica e tem como finalidade a investigação dos processos coletivos na 

constituição do indivíduo, assumindo como seu objeto as manifestações culturais de um povo, 

como sua religião, seus costumes, sua linguagem e seu pensamento3. 

Sendo assim, Jahoda (1992) afirma que foi a partir das ideias de Humboldt que o estudo 

da linguagem de um povo, ou das diferenças entre as línguas nos seus variados contextos, se 

tornou uma estratégia metodológica de compreensão das diferentes formas de pensamento. 

Portanto, sua argumentação coloca a filosofia da linguagem humboldtiana como um dos 

aspectos centrais para a delimitação do campo de problemas da psicologia, cujos 

desdobramentos ressoam, especialmente, na constituição da psicologia histórico-cultural de 

Vigotski. 

Escrita no início do século XX na antiga URSS (União das Repúblicas Socialistas 

Soviética), a obra de Vigotski discute aspectos teóricos, metodológicos e epistemológicos 

fundamentais para a Psicologia e, a despeito de seu imenso valor heurístico e inovador, passou 

por um longo período de obscurantismo em seu país de origem – tendo sido proibida por Stalin 

a partir de um decreto em 1936, sendo reeditada apenas em 1956 após a morte do ditador 

soviético. A redescoberta da obra de Vigotski na Rússia em meados do século passado, bem 

como sua divulgação no ocidente4 foi fruto do esforço de seus principais colaboradores, Luria 

e Leontiev, além de ter contato também com o trabalho de sua filha Guita Vigodskaia que, ao 

lado destes, lutou para que as obras de seu pai fossem reeditadas tanto no exterior quanto em 

seu país de origem (Prestes, 2010). 

A volta do pensamento vigotskiano ao meio acadêmico colocou Vigotski, mais uma vez, 

como um dos principais pilares de sustentação da discussão acerca da formação do indivíduo 

por meio da análise do desenvolvimento histórico das funções psicológicas superiores. Neste 

sentido, a importância de suas contribuições à Psicologia reside, sobretudo, no explícito esforço 

de superação das dicotomias constitutivas deste campo de problemas, como a cisão entre 

 

 
3 Para uma delimitação mais pormenorizada dos aspectos fundamentais da primeira proposta de constituição da 

Psicologia como uma disciplina independente, realizada por Wundt, ver também Araújo (2009). 
4 No que se refere à descoberta da obra vigotskiana no ocidente, foi apenas em 1962, por meio da primeira edição 

de Michlenie i retch, traduzido como Thought and Language pelo Massachusetts Institute of Technology, que 

diversos pesquisadores tiveram acesso ao pensamento vigotskiano. Os problemas referentes a esta e outras edições 

das obras de Vigotski no ocidente são trabalhados por Prestes (2010) e Prestes e Tunes (2012) e também serão 

alvo de discussão neste texto. 
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natureza-cultura, sociedade-indivíduo, que culminou em diferentes perspectivas de análise no 

interior desta disciplina (Gouvêa & Gerken, 2005). 

Contemporaneamente, tem sido realizado um grande esforço por parte de pesquisadores 

(Markova, 1983; Van der Veer, 1996; Kozulin, 1990; Veresov, 1999; Wertsch, 2000, 2007; 

Zinchenko, 2007; Bertau, 2011) que tem como objetivo fundamental a investigação dos 

aspectos basilares da obra de Vigotski, revelando suas afiliações e pressupostos, uma vez que 

tal empreendimento contribui para a compreensão da teoria vigotskiana em sua totalidade, 

ampliando seu caráter heurístico e suas possibilidades de orientação do pensamento em direção 

à transformação da realidade. 

Neste sentido, Veresov (1999) afirma que a investigação mais precisa das influências 

teóricas de Vigotski, especialmente aquelas referentes ao contexto de sua formação em Gomel, 

ainda precisa de maiores esforços de compreensão. No entanto, mesmo diante de um quadro 

complexo e que ainda não recebeu um tratamento adequado, é possível notar a influência de 

teóricos como Humboldt, Potebnia e Shpet nas formulações vigotskianas sobre a relação entre 

pensamento e linguagem (Veresov, 1999). 

É nesta direção que segue Kozulin (1990) ao afirmar que a ideia humboldtiana de que a 

linguagem é responsável pela mediação entre os fenômenos externos e as impressões internas 

do homem serviram como uma diretriz para o desenvolvimento da teoria vigotskiana e, além 

disso, considera também que Vigotski assumiu um dos pressupostos básicos da filosofia da 

linguagem de Humboldt ao se posicionar teoricamente ao lado daqueles que consideram a 

linguagem como um processo, uma atividade que tem como uma de suas finalidades a 

constituição do pensamento: 

[É] importante observar que Humboldt definiu a linguagem como uma atividade e não 

como uma estrutura estática. A linguagem não é uma coisa acabada, mas um processo 

criativo; não é ergon e sim energeia. Os estudos da linguagem de Vigotski também 

seguem estes princípios em sua tentativa de demonstrar como as estruturas linguísticas 

e cognitivas são engendradas a partir atividade verbal e em como uma criança se 

envolve na atividade criativa de construir sua própria língua (Kozulin, 1990, p. 20, 

tradução nossa) 

 

Dessa forma, Kozulin (1990) coloca a filosofia da linguagem de Humboldt como um 

dos pilares da teoria de Vigotski sobre a relação entre pensamento e linguagem. A este respeito, 

a análise de Markova (1983) representa uma das primeiras iniciativas de investigação que 

buscou identificar a importância da filosofia humboldtiana para a delimitação dos problemas 

frente aos quais a psicologia contemporânea se encontra. Publicada no início dos anos 80, no 

British Journal of Social Psychology, a argumentação da autora assume a importância do 
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expressivismo alemão de Herder5 e Humboldt como a origem da psicologia social e sua 

perspectiva sobre a linguagem. 

Embora as contribuições de Markova (1983) não tenham o objetivo de investigar os 

aspectos particulares do expressivismo alemão que influenciaram a constituição da teoria 

vigotskiana, a autora ressalta que o entendimento de que o significado das palavras não é 

exatamente igual entre os falantes de uma mesma língua desenvolvido inicialmente por 

Humboldt, é trabalhado também por Vigotski e tal fato pode exemplificar a importância do 

expressivismo alemão para constituição psicologia histórico-cultural. 

Bertau (2011), por sua vez, também ressalta que os estudos da linguagem ao longo do 

século XX possuem uma consistente fundamentação na perspectiva humboldtiana, uma vez que 

a noção de dialogia e a concepção de que a linguagem possui função constitutiva em relação ao 

pensamento se tornou cada vez mais forte ao longo do tempo. Neste contexto, Bertau (2011) 

cita as formulações de William James, George Herbert Mead, Bakhtin e Voloshinov como 

autores que, de uma forma ou de outra, buscaram alguma inspiração para seus estudos a partir 

das contribuições da filosofia da linguagem do século XIX. De modo mais específico, Bertau 

(2011) indica que as ideias de Humboldt tiveram um profundo impacto sobre os pensadores 

soviéticos e argumenta que a produção científica sobre a linguagem na passagem entre os 

séculos XIX e XX foi marcada pelo denominado ‘humboldtianismo russo’. Assim, a autora 

afirma que 

o núcleo da pesquisa empírica e das reflexões de Vigotski sobre a relação entre 

pensamento e linguagem é formulado como uma ressonância de Humboldt e da 

filosofia romântica da linguagem. Este é, pelo menos, o contexto do qual Vigotski se 

aproximou no final de sua vida (Bertau, 2011, p. 25, tradução nossa) 

 

Além disso, Bertau (2011) indica também a importância de Alexander Potebnia para a 

divulgação da obra de Humboldt, considerando-o como o precursor da tradição humboldtiana 

na Rússia, uma vez que sua principal obra consiste em uma discussão sistemática sobre a obra 

humboldtiana, a partir da adoção do pressuposto de que a linguagem constitui o pensamento e 

sua essência é dialógica e dinâmica. Sobre a importância da obra de Potebnia na trajetória de 

 
5 Johann Gottfried von Herder (1744-1803) foi um filósofo alemão cujo trabalho teve repercussões tanto na 

Filosofia quanto para a consolidação de diferentes campos do conhecimento, especialmente a Antropologia e a 

Linguística Moderna. Para Forster (2008), foi Herder quem estabeleceu, do ponto de vista teórico, a ideia da 

articulação entre pensamento e linguagem, tendo influenciado de modo consistente as formulações de Wilhelm 

von Humboldt sobre a diversidade das estruturas linguísticas nos seres humanos e suas relações com o pensamento. 

Além disso, desenvolveu a noção moderna de hermenêutica e ofereceu as bases teórico-metodológicas da 

Antropologia no século XIX, estabelecendo o princípio da dependência do pensamento em relação à linguagem e 

a necessidade de uma interpretação holística na investigação da realidade. Tais ideias tiveram grande repercussão 

nas formulações de Franz Boas e Bronislaw Malinowski, além de terem sido fundamentais no estabelecimento da 

Völkerpsychologie – esboçada por Lazarus e Steinthal e posteriormente desenvolvida por Wilhelm Wundt. 
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Vigotski, Van der Veer (1996), Kozulin (1990), Veresov (1999) e Bertau (2011) afirmam em 

uníssono que foi por meio de Potebnia e suas discussões sobre a linguística humboldtiana que 

Vigotski se deparou, pela primeira vez, com uma discussão que estava, verdadeiramente, no 

interior do campo de problemas da psicologia. Nas palavras de Van der Veer (1996, p. 248, 

tradução nossa), 

um dos primeiros estudiosos que despertou o interesse de Vigotski pela psicologia foi 

Alexander Potebnia (1835-91), um linguista que trabalhou na tradição de Humboldt 

[...] e que percebeu que o estudo da linguagem é de máxima importância para toda a 

psicologia 

 

Na argumentação destes autores (Van der Veer, 1996; Kozulin, 1990; Veresov, 1999 e 

Bertau, 2011), a teoria de Potebnia atua como um elo entre a psicologia histórico-cultural de 

Vigotski e os estudos da linguagem de Humboldt, uma vez que nos textos de Vigotski, as 

referências à Potebnia são mais frequentes do que à Humboldt – porém, sempre trazem 

elementos centrais que delimitam e sustentam a filosofia humboldtiana. 

De acordo com Van der Veer (1996), um dos temas centrais de Potebnia foi a relação 

entre palavras e conceitos e em sua obra Pensamento e Língua, Potebnia arguiu na tradição 

humboldtiana de que as ideias não são simplesmente expressas em palavras, mas nascem junto 

com elas, ou seja, a linguagem atua como um elemento constitutivo do pensamento. A partir 

destas considerações, Van der Veer (1996) declara que a relação entre pensamento e linguagem, 

tema central da perspectiva de estudos de Vigotski, segue a mesma direção dos estudos de 

Potebnia e Humboldt, uma vez que Vigotski argumentou, sucessivas vezes, sobre o papel 

constitutivo da linguagem em relação ao pensamento. 

Dessa forma, Van der Veer (1996) argumenta que Vigotski teve acesso à obra de 

Potebnia e a leu com um interesse maior do que o usual, uma vez que o psicólogo russo coloca 

a linguagem no centro de seu sistema teórico e assume vários elementos conceituais trabalhados 

por Humboldt e Potebnia, como a dependência do pensamento em relação à linguagem, suas 

diferentes raízes genéticas e a função reflexiva da linguagem. Outra grande contribuição de Van 

der Veer (1996) neste debate são as formulações acerca da influência de Gustav Shpet para 

delimitação da teoria vigotskiana. 

De acordo com Van der Veer (1996), Veresov (1999), Zinchenko (2007) e Wertsch 

(2007), Vigotski foi aluno de Shpet em seu curso sobre a forma interna da palavra na 

Universidade Popular de Shaniavski. De modo mais específico, Wertsch (2007) afirma que 

Vigotski frequentou as aulas de Shpet durante dois anos e os temas trabalhados nestes 

seminários indubitavelmente incluíam aqueles estudados por Shpet, especialmente o conteúdo 
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de sua monografia publicada em 1927 na qual o autor discutira a noção de forma interna da 

palavra a partir de uma perspectiva humboldtiana. 

Nesta mesma direção, Van der Veer (1996) argumenta que Shpet também foi um 

estudioso dos processos linguísticos com base na perspectiva de Humboldt e uma das grandes 

contribuições de Shpet foi sua tentativa de delimitar a psicologia étnica ou etnopsicologia, uma 

disciplina cujos objetos são os fenômenos sociais, como a religião e a linguagem, assumindo a 

necessidade de uma perspectiva semiótica para sua compreensão. Dessa forma, o lugar central 

ocupado pelos signos no sistema teórico de Shpet teve, segundo análise de Van der Veer (1996), 

grandes repercussões na delimitação da proposta de Vigotski para a análise das funções 

psíquicas superiores – uma vez que a mediação simbólica é um elemento fundamental para seu 

entendimento. 

Ainda no que se refere à influência de Shpet sobre a teoria de Vigotski, Wertsch (2007) 

chama a atenção para o fato de que Vigotski não cita este autor em nenhuma passagem de seu 

texto sobre a relação entre pensamento e linguagem. No entanto, a ausência de citações 

explícitas à Shpet no texto vigotskiano se dá mais por razões políticas do que por divergências 

teóricas. A este respeito, o autor indica que os problemas de Shpet com as autoridades 

soviéticas, e que podem ter levado à sua execução em 1937, já haviam emergido no início de 

1930. Neste sentido, é possível afirmar que Vigotski tinha conhecimento do que era e do que 

não era permitido na atmosfera política da URSS naquele período. 

Por outro lado, Zinchenko (2007) argumenta que embora a ausência de citações 

explícitas à obra de Shpet na tradição de pesquisas iniciada por Vigotski, Luria e Leontiev possa 

ser remetida a motivos políticos, a independência do pensamento de Shpet em relação aos 

escritos de Marx pode ter contribuído neste processo. De acordo com Zinchenko (2007, p. 212, 

tradução nossa) diferentemente de Shpet, Vigotski adotou o marxismo e suas ambições de 

reformular, não somente a sociedade, mas também a ciência. 

No entanto, embora partindo de perspectivas epistemológicos diferentes, Veresov 

(1999) identifica que Shpet foi o responsável pelo desenvolvimento, na União Soviética, do 

entendimento de que o significado é uma instância social que deve ser compreendida tanto a 

partir de seus elementos coletivos, quanto a partir de seu sentido individual. A teoria de Shpet, 

na perspectiva de Veresov (1999), demarca a direção dos primeiros passos da perspectiva 

histórico-cultural de Vigotski e suas formulações sobre o significado das palavras como um 

componente estrutural da unidade de análise da consciência – o que aponta para uma relação 

estreita entre as teorias de Humboldt, Shpet e Vigotski. 



Vigotski e a apropriação da filosofia da linguagem humboldtiana: Um estudo a partir de Pensamento e Linguagem 

Arthur Venuto Lopes Viana – PPGPSI/UFSJ - 2014 

81 

 

 

 
 

Se por um lado, as formulações de Van der Veer (1996), Kozulin (1990), Veresov 

(1999), Wertsch (2007), Zinchenko (2007) e Bertau (2011) têm em comum a análise da matriz 

teórica humboldtiana dos escritos Vigotski por meio das formulações teóricas dos discípulos de 

Humboldt (Potebnia e Shpet), por outro lado, as contribuições de Wertsch (2000) e Hardcastle 

(2009) buscam ampliar este olhar, ultrapassando o contexto da filosofia romântica da linguagem 

característica do expressivismo alemão. 

Para Hardcastle (2009) a análise dos referenciais filosóficos que compõem a matriz 

teórica da psicologia histórico-cultural de Vigotski em suas formulações sobre a relação entre 

pensamento e linguagem negligenciou, historicamente, a importância dos filósofos empiristas 

para sua delimitação. Nesta direção, a compreensão do papel do signo como um instrumento 

simbólico que marca um elemento central na perspectiva de Vigotski pode ser traçada a partir 

das contribuições de Locke6 e Condillac7, autores que tiveram suas contribuições discutidas e 

modificadas a partir da tradição de estudos da linguagem de Humboldt. 

Embora as contribuições de Hardcastle (2009) neste debate tenham como objetivo 

discutir alguns elementos das teorias dos filósofos empiristas na psicologia histórico-cultural, 

o autor não nega as profundas marcas da filosofia humboldtiana na teoria de Vigotski. Antes, 

argumenta que foi a reconfiguração de um complexo quadro de referenciais que permitiram a 

construção de uma perspectiva teórico-metodológica incomparavelmente rica no interior da 

psicologia. 

Wertsch (2000), por sua vez, em uma ampla análise do conjunto de estudos que 

influenciaram a perspectiva de Vigotski em suas formulações sobre a relação entre pensamento 

e linguagem, argumenta que a teoria vigotskiana é herdeira de duas tradições filosóficas 

 

6 John Locke (1632-1704) foi um filósofo inglês, considerado como o precursor da teoria que colocou em destaque 

a experiência como fator determinante na produção do conhecimento. Escritor e ativista político, Locke se 

posicionou de forma crítica em relação ao autoritarismo, foi um grande crítico da economia de seu tempo e 

defensor de um Estado laico. Para Uzgalis (2014) a grande contribuição filosófica de Locke ao empirismo está em 

seu Ensaio sobre o entendimento humano, obra na qual Locke estabelece algumas teses básicas que delimitam sua 

proposta filosófica. Dentre as diretrizes da filosofia de Locke, Uzgalis (2014) indica a importância do entendimento 

de que para este filósofo não há nenhum conhecimento inato – o que o diferencia da proposta 

racionalista/cartesiana. Segundo Uzgalis (2014), na perspectiva de Locke, o conhecimento é uma produção 

humana que pressupõe sua experiência no mundo. Neste entendimento, a experiência é compreendida como um 

elemento que coloca em articulação os sentidos e a reflexão e é neste contexto que é possível afirmar que não 

existe nenhuma ideia para o intelecto que não tenha sido, antes, objeto dos sentidos. 
7 Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780) foi um filósofo francês, responsável por levar a termo os pressupostos 

empiristas da filosofia de Locke. Para Falkenstein (2010), Condillac amplia o entendimento de Locke ao 

argumentar que, assim como não há nenhuma ideia inata, também não são inatos as vias do entendimento humano. 

Neste sentido, também são frutos da experiência a memória, a atenção, a razão e a imaginação. De acordo com 

Falkenstein (2010), as ideias de Condillac possuem grande importância para a psicologia do desenvolvimento, 

uma vez que suas implicações pedagógicas e metodológicas são bastante relevantes. No interior da perspectiva 

empirista, Falkenstein (2010) ressalta a importância de suas considerações acerca da relação entre os diferentes 

órgãos do sentido e suas contribuições para os processos de entendimento e reflexão. 
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contraditórias entre si, quais sejam: O Iluminismo e o Romantismo. De acordo com o autor, a 

teoria do conhecimento baseada na filosofia Iluminista, bem como os estudos da linguagem que 

partem desta vertente, enfatizam a abstração e a generalização como atributos do pensamento 

conceitual, além de compreender a linguagem como um sistema de signos de mediação entre o 

homem e os objetos e estados do mundo. Tal marco se faria presente especialmente quando 

Vigotski defende a tese de que os significados das palavras se desenvolvem ao longo da 

aquisição da linguagem e na descrição do processo de desenvolvimento dos conceitos a partir 

de sua gênese para, posteriormente, diferenciá-los  entre conceitos  cotidianos e conceitos 

científicos ou superiores. 

Neste sentido, Wertsch (2000) afirma que Vigotski procurou ressaltar a relação entre os 

signos e seus referentes concretos, indicando o desenvolvimento da linguagem como um 

processo longo, no qual os significados partem de um encadeado sincrético e seguem em 

direção à formação dos conceitos propriamente ditos, caracterizados por sua capacidade de 

generalização e abstração. A argumentação de Wertsch (2000) em relação a este aspecto da 

teoria vigotskiana, aproxima o psicólogo russo de uma perspectiva designativa e iluminista de 

estudos da linguagem. 

Por outro lado, Wertsch (2000) indica que a perspectiva romântica nos estudos da 

linguagem se mostra mais presente quando Vigotski enfatiza os aspectos expressivos da 

linguagem e compreende o processo de significação relacionado ao meio histórico-social no 

qual ele se desenvolve. De acordo com o autor, é a partir destes pressupostos que Vigotski 

estabelece a distinção entre a linguagem interna, a linguagem externa e a linguagem escrita, 

bem como entre o sentido e o significado, todas elas mediadas pela oposição dialética entre 

pensamento e palavra. No que se refere à análise de Wertsch (2000) em relação a este aspecto 

da teoria de Vigotski, o autor afirma que é no capítulo final de A Construção do Pensamento e 

da Linguagem8 que Vigotski (1934/2001) se aproxima de uma perspectiva expressivista e 

romântica. 

A análise de Wertsch (2000) aponta para o que poderia ser considerado, segundo o autor, 

como uma inconsistência ou até mesmo uma contradição no interior da matriz teórica 

vigotskiana, uma vez que as duas tradições filosóficas que fundamentam a teoria de Vigotski 

 
 

8 A edição brasileira da obra de Vigotski (1934), Michlenie i retch, traduzida por Paulo Bezerra, tem como título 

A construção do pensamento e da linguagem (Vigotski, 1934/2001). A opção por esta tradução é justificada como 
uma forma de diferenciar a publicação da tradução do texto integral de Vigotski em 2001 da versão publicada pela 

editora Martins Fontes em 1987 – Pensamento e Linguagem (Vigotski, 1987) – cuja base foi a versão resumida da 

obra em língua inglesa de 1962 pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ainda serão alvo de discussão 
neste trabalho algumas considerações acerca das diferentes traduções do termo Michlenie i retch. 
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sobre a relação entre pensamento e linguagem são divergentes entre si e influenciam diferentes 

passagens da obra vigotskiana. Neste entendimento, a perspectiva iluminista de estudos da 

linguagem apareceria de forma mais contundente nos capítulos 5 e 6 da obra de Vigotski 

(1934/2001) e, em contrapartida, a perspectiva romântica teria seu marco delimitado no capítulo 

7 da mesma obra. 

No que se refere a este estudo, a hipótese levantada por Wertsch (2000), segundo a qual 

pode haver uma inconsistência ou contradição nas formulações de Vigotski sobre a relação 

entre pensamento e linguagem, atua como um direcionamento na análise que pretendemos 

realizar. No entanto, optamos por realizar um recorte que coloca em primeiro plano a 

apropriação de Vigotski em relação aos estudos da linguagem de Humboldt, considerando que 

a análise deste problema pode iluminar alguns aspectos fundamentais da teoria vigotskiana, 

bem como retomar a discussão proposta por Wertsch (2000) e indicar alguns de seus limites. 

Ao considerarmos a produção do conhecimento como um processo coletivo, dinâmico 

e criativo, assumimos a noção de apropriação como um fator central para a delimitação de nosso 

objeto de pesquisa. Neste entendimento, consideramos que a perspectiva de Vigotski, ao 

analisar a relação entre pensamento e linguagem, é fruto de sua atividade criadora – atividade 

esta que deve ser compreendida em meio às relações sociais de produção e em relação à base 

material que a sustenta, bem como uma atividade mediada simbolicamente – e, como tal, 

ultrapassa os limites da simples reprodução de seus pressupostos teóricos e/ou filosóficos. 

Antes, na atividade criadora, o indivíduo trabalha a partir dos elementos (empíricos e teóricos) 

já objetivados na cultura e faz deles um ponto de partida para a elaboração de uma nova síntese 

que, por sua vez, pressupõe a reconfiguração dos elementos que lhe serviram de base (Vigotski, 

2004/2009). 

Para o Dicionário etimológico da língua portuguesa (Cunha, 1982), a palavra 

apropriação remete ao vocábulo em latim appropriātǐō –ōnis que indica a ação de tornar algo 

como seu, tornar próprio. No contexto desta pesquisa, para uma definição do processo que 

denominamos por apropriação, buscamos as contribuições de estudiosos que assumem a 

psicologia histórico-cultural de Vigotski como marco teórico de suas produções. Neste sentido, 

partimos das orientações de Hinkel e Maheire (2011) ao indicar que o processo de apropriação 

é um movimento de conversão de um elemento coletivo em um elemento individual que, por 

sua vez, pressupõe um lugar de criação ao sujeito que se apropria de algo. Nesta mesma direção, 

Smolka (2009, p. 9) afirma que 

É na trama social, com base no trabalho e nas ideias dos outros, nomeados ou 

anônimos, que se pode criar e produzir o novo. Não se cria do nada. A particularidade 
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da criação no âmbito individual implica, sempre, um processo de apropriação e 

participação na cultura e na história 

 

Dessa forma, o processo de criação de um objeto, empírico ou teórico, está 

necessariamente vinculado ao (re)conhecimento de elementos objetivados por outrem, ou seja, 

é um processo que coloca o indivíduo em articulação com o tempo e a história, posto que o 

remete tanto em direção ao passado, em busca dos diferentes tratamentos já dados em relação 

ao objeto em questão, quanto em direção ao futuro, ao impor novas modificações neste mesmo 

objeto. Assim, tanto para Hinkel e Maheire (2011), quanto para Smolka (2009), a atividade 

criadora pressupõe um processo de apropriação e, dessa forma, partem de uma perspectiva 

vigotskiana, uma vez que, 

Toda atividade do homem que tem como resultado a criação de novas imagens ou 

ações, e não a reprodução de impressões ou ações anteriores de sua experiência, 

pertence a esse [...] gênero de comportamento criador ou combinatório. O cérebro não 

é apenas o órgão que conserva e reproduz nossa experiência anterior, mas também o 

que combina e reelabora, de forma criadora, elementos da experiência anterior, 

erigindo novas situações e novo comportamento. Se a atividade do homem se 

restringisse à mera reprodução do velho, ele seria um ser voltado somente para o 

passado, adaptando-se ao futuro apenas na medida em que este reproduz aquele. É 

exatamente a atividade criadora que faz do homem um ser que se volta para o futuro, 

erigindo-o e modificando o seu presente (Vigotski, 2004/2009, p. 13-14). 
 

Para uma definição do processo que denominamos como apropriação, também foi 

fundamental a contribuição de Obregón, Saldarriaga & Ospina (1997, p. 93, tradução nossa) 

segundo os quais o processo de apropriação implica em 

inscrever, na dinâmica particular de uma sociedade, qualquer produção técnica ou de 

saber proveniente de outra cultura e gerada em condições históricas particulares. 

Apropriar implica em modelar, adequar, retomar, capturar, utilizar para inserir em um 

processo no qual o apropriado se recompõe, porque entra em uma lógica diferente de 

funcionamento. 

 

A citação acima, se tomada no contexto deste trabalho, cujo objeto é a apropriação de Vigotski 

da filosofia humboldtiana da linguagem, coloca em destaque o fato de que este movimento deve 

ser compreendido como o processo de criação da teoria vigotskiana sobre a relação entre 

pensamento e linguagem, em articulação com sua base epistemológica materialista dialética e 

tendo como referência a filosofia da linguagem de Humboldt, gestada no interior de um 

contexto filosófico idealista. Neste sentido, não restringimos nossa análise às relações que 

podem ser estabelecidas entre Humboldt e Vigotski, ou ao diálogo entre estas duas perspectivas 

de estudo da relação entre linguagem e pensamento. Antes, incorporamos à relação dialógica 

entre estes autores a noção de que o conhecimento científico é uma atividade criadora coletiva 

que pressupõe a recomposição dos elementos que lhe servem de base e, assim, buscamos 
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explicitar o movimento de apropriação de Vigotski em relação à filosofia da linguagem de 

Humboldt. 

Dessa forma, partimos da necessidade de compreender as linhas teóricas gerais que 

compõem a filosofia de Humboldt, uma vez que estes elementos irão atuar como a chave de 

leitura da obra de Vigotski – em busca de uma análise que possa explicitar seu movimento de 

apropriação em relação à Humboldt. Neste sentido, são as formulações de Vigotski que estarão 

sob o foco da análise empreendida neste trabalho. Além disso, ao assumirmos a psicologia 

histórico-cultural como marco teórico deste trabalho, seguimos as orientações de Gonçalves 

(2005) ao afirmar que a noção de historicidade deve atuar como o principal eixo norteador do 

processo de investigação. 

Portanto, o estudo da apropriação de Vigotski em relação à filosofia da linguagem de 

Humboldt, a partir das orientações metodológicas do materialismo dialético, deve propor a 

integração e a articulação entre três níveis de análise, quais sejam: 01. Filosófico – buscando 

ressaltar as filiações teórico-epistemológicas de Humboldt e Vigotski, a partir do recorte 

delimitado a que se refere o problema; 02. Interno – compreendendo o movimento de 

constituição das teorias de ambos os autores em relação ao campo de problemas no qual elas se 

inserem e 03. Da Totalidade – buscando apresentar uma síntese dos elementos ressaltados nos 

dois níveis anteriores, ou seja, por meio da indicação de como estes elementos se materializam 

no tempo e no espaço, ressaltando os aspectos históricos que envolveram sua constituição. 

Dessa forma, a busca por referências explícitas e implícitas à Humboldt e à sua 

perspectiva romântica/expressivista da linguagem nas obras de Vigotski, bem como dos 

aspectos metodológicos que orientaram o autor, é um dos principais procedimentos de produção 

de dados para a compreensão da apropriação de Vigotski em relação aos elementos da filosofia 

humboldtiana que compõem sua teoria, tanto no que se refere a seus aspectos conceituais e 

internos, quanto no que se refere aos seus fundamentos filosóficos e aos elementos contextuais 

e históricos de sua produção científica. 

No que tange às etapas para a consecução deste estudo, partimos de leituras rigorosas 

da obra A Construção do Pensamento e da Linguagem (Vigotski, 1934/2001) acompanhada a 

leitura de outros textos básicos que constituem a obra vigotskiana, especialmente a Psicologia 

da Arte (1965/1999) no qual Vigotski discute a teoria de Alexander Potebnia sobre a linguagem 

e oferece ao leitor uma visada panorâmica das principais ideias deste discípulo de Humboldt. 

Buscamos também as contribuições de autores clássicos da linguagem (Robins, 1967; 

Chomsky, 1967/1969; Taylor, 1985; Lafont, 1993; Cassirer, 1923/2001) que realizam uma 
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análise teórica da filosofia da linguagem como um campo autônomo de investigação e ressaltam 

as contribuições de Humboldt a este campo de problemas. 

As contribuições do materialismo dialético como referencial epistemológico e 

metodológico das formulações vigotskianas serão discutidas, essencialmente, por meio das 

reflexões presentes em O Significado Histórico da Crise na Psicologia (Vigotski, 1982/2004), 

uma vez que neste texto o autor busca apresentá-lo como uma alternativa de superação das 

visões dicotômicas e parcelares presentes na psicologia do início do século XX e de A 

Construção do Pensamento e da Linguagem (Vigotski, 1934/2001), posto que no capítulo 

primeiro desta obra o autor busca discutir, de modo específico, quais são as contribuições do 

materialismo dialético, como método de análise, para o problema da relação entre pensamento 

e linguagem, bem como resgatar a noção de historicidade para o estudo das funções 

psicológicas superiores. 

Dessa forma, buscamos a articulação entre a arquitetura interna da obra vigotskiana, ou 

seja, seus fundamentos teórico-filosóficos, e o contexto histórico no qual Vigotski trabalhou, 

considerando que tal tarefa permite recuperar diálogos profundos entre diferentes campos de 

problemas, com objetivo de explicitar o tensionamento entre diferentes ideias que, por sua vez, 

permitem ao autor superar dialeticamente as contribuições de seus interlocutores. De modo 

específico, a visualização da arquitetura interna da teoria de Vigotski sobre a relação entre 

pensamento e linguagem, em suas articulações filosóficas mais profundas, permite explicitar o 

movimento de apropriação de Vigotski em relação à filosofia da linguagem de Humboldt e 

possibilita indicar os elementos de superação da psicologia histórico-cultural em relação às 

proposições humboldtianas. 

No que tange à organização deste texto, no primeiro capítulo será apresentada uma breve 

contextualização histórica da produção de Humboldt e Vigotski, uma vez que este movimento 

pode permitir a compreensão de alguns aspectos da obra destes autores, além de remeter à sua 

localização em meio às questões em relação as quais o campo de problemas de cada um deles 

se remetia no momento de suas formulações. 

Após termos discutido alguns aspectos histórico-culturais que permeiam a produção 

teórica de Humboldt e Vigotski, no segundo capítulo serão apresentadas as linhas gerais que 

delimitam o sistema filosófico de Humboldt. Neste sentido, partiremos de uma discussão acerca 

do campo de problemas que constitui a filosofia da linguagem, suas principais questões e seu 

modo de organização para, num segundo esforço de compreensão, analisar algumas vinculações 

epistemológicas da filosofia de Humboldt. 
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É importante ressaltar que, embora a discussão epistemológica deste estudo represente 

uma síntese de alguns estudos que colocaram a filosofia de Humboldt como objeto central de 

análise, a complexidade deste debate impede que seja oferecida uma palavra final em relação 

às suas vinculações teóricas e epistemológicas, posto que a riqueza de suas formulações sobre 

a linguagem não permite que sua filosofia permaneça enclausurada sob os mais diferentes 

rótulos que possam, num certo sentido, recair sobre ela. 

Ainda no que se refere ao segundo capítulo deste texto, serão apresentadas também as 

categorias de análise construídas a partir da análise da obra de Humboldt (1836/1990) que, por 

sua vez, serão a chave de leitura e análise da obra de Vigotski (1934/2001). Dessa forma, serão 

discutidas as formulações humboldtianas acerca de quatro pilares básicos que sustentam sua 

filosofia, quais sejam: 1. A relação entre pensamento e linguagem; 2. A origem da linguagem; 

3. Linguagem e concepção de mundo e, por fim, 4. A linguagem como atividade dialógica. 

Certamente, a filosofia da linguagem de Humboldt ultrapassa as categorias de análise 

construídas para o desenvolvimento deste estudo e, neste sentido, é fundamental termos em 

mente que a construção de tais categorias foi uma estratégia metodológica para estabelecermos 

um foco de análise que nos permitisse abordar alguns aspectos considerados centrais da 

filosofia de Humboldt e, ao mesmo tempo, resguardar um recorte específico que pudesse conter 

em si a totalidade das formulações humboldtianas. 

Cabe ressaltar que o encontro com a filosofia humboldtiana, inicialmente, se deu por 

meio da leitura das referidas obras de Vigotski e de estudiosos que colocaram a fundamentação 

filosófica das formulações vigotskianas sobre a relação entre pensamento e linguagem em 

primeiro plano. Neste sentido, a construção de nosso objeto partiu do estudo da teoria de 

Vigotski sobre pensamento e linguagem (Vigotski, 1934/2001; Van der Veer, 1996; Kozulin, 

1990; Veresov, 1999; Wertsch, 2000, 2007; Zinchenko, 2007; Hardcastle, 2009 e Bertau, 2011) 

e só posteriormente buscamos auxílio de autores como Robins (1967), Chomsky (1967/1969), 

Cassirer (1923/2001), Lafont (1993) e Humboldt (1836/1990), para compreender a filosofia 

humboldtiana em suas formulações sobre a linguagem. 

Sendo assim, a metodologia de exposição deste trabalho procura favorecer a 

compreensão do debate acerca da apropriação vigotskiana da filosofia da linguagem de 

Humboldt e não pode ser considerada como  uma reprodução  do caminho percorrido na 

delimitação e análise de nosso objeto de pesquisa. Antes, a exposição de nossa análise é uma 

parte da trajetória percorrida para a consecução dos objetivos deste estudo, que assume a teoria 

de Vigotski como o ponto inicial e final de seu desenvolvimento. 
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Cabe indicar também, que expor inicialmente as principais concepções teóricas de 

Humboldt, além de favorecer a delimitação do campo de problemas no qual trabalhamos, 

possibilita compreender os questionamentos e rupturas em relação aos quais os estudos da 

linguagem se movimentavam no início do século XIX, ou seja, além de procurarmos abordar 

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

a partir de uma ótica externa, que aponta as discussões presentes num campo do saber em 

direção ao qual um autor que pretende dissertar sobre pensamento e linguagem deverá sempre 

se reportar. 

Posteriormente, seguindo as contribuições metodológicas de Lima e Mioto (2007), o 

terceiro capítulo deste texto busca apresentar a síntese de nossa investigação, buscando 

explicitar o movimento de apropriação da filosofia da linguagem humboldtiana na delimitação 

da teoria de Vigotski sobre a relação entre pensamento e linguagem. Dessa forma, serão 

discutidas as bases epistemológicas da perspectiva histórico-cultural em psicologia, por meio 

do debate de Vigotski em seu texto O significado histórico da crise da psicologia (1982/2004), 

uma vez que o materialismo dialético é um ponto central para o entendimento da perspectiva 

vigotskiana, além de ser indispensável para a reformulação de alguns dos pressupostos da 

filosofia da linguagem humboldtiana no interior da teoria de Vigotski. 

Por fim, será colocada em primeiro plano a obra A construção do pensamento e da 

linguagem (1934/2001) na qual Vigotski desenvolve sua teoria e a partir da qual serão 

analisadas as categorias fundamentais do sistema teórico humboldtiano. Sendo assim, 

consideramos que a busca pelos elementos centrais que delimitam a proposta humboldtiana no 

interior das formulações de Vigotski pode ser uma forma eficaz de analisarmos sua apropriação 

em relação à filosofia de Humboldt, explicitando sua constituição teórica em seu movimento 

de aproximação, afastamento e reconfiguração de seus pressupostos filosóficos. Neste sentido, 

estará sob o foco de nossa análise a forma a partir da qual Vigotski compreende a relação entre 

linguagem e pensamento e suas formulações sobre o pensamento verbal, sua perspectiva 

genética de análise da origem da linguagem, a relação entre linguagem e concepção de mundo 

e, por fim, seu entendimento da linguagem como uma atividade dialógica. 
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CAPÍTULO 1 

 
OS HOMENS E O TEMPO: ASPECTOS HISTÓRICO-CULTURAIS E A 

  PRODUÇÃO TEÓRICA DE W. HUMBOLDT E L. VIGOTSKI 
 

 

Nunca se explica plenamente um fenômeno histórico fora 

do estudo do seu momento. [...] 

O provérbio árabe disse antes de nós: ‘Os homens se 

parecem mais com sua época do que com seus pais’ 

(Marc Bloch) 

 

A citação de Marc Bloch (2001) no início deste capítulo apresenta de modo claro a 

necessidade de discutirmos alguns elementos histórico-culturais que atravessam a produção 

teórica de Humboldt e Vigotski, com o objetivo de compreendermos de modo mais profundo 

as proposições destes autores. Neste sentido, tomamos a objetividade social que circunda os 

escritos destes autores como objeto de discussão, uma vez que tal análise pode favorecer o 

entendimento de alguns aspectos das teorias com as quais trabalhamos, além de indicar quais 

eram as perguntas e/ou problemas da realidade que Humboldt e Vigotski buscam solucionar. 

Sendo assim, no primeiro momento9, apresentaremos os aspectos gerais do contexto no 

qual Humboldt desenvolveu sua teoria, procurando ressaltar os problemas em direção aos quais 

o filósofo alemão se reportava, bem como as marcas de seu contexto histórico em suas 

contribuições aos estudos da linguagem. Já no segundo momento, serão apresentados os 

principais elementos que compõem a atmosfera sócio-cultural na qual Vigotski produziu, 

colocando em destaque os objetivos do autor ao desenvolver uma nova perspectiva de análise 

no interior da psicologia, bem como algumas relações entre sua produção científica e o universo 

no qual tal atividade estava inserida. Deste modo, serão ressaltadas também as diferentes 

coordenadas que direcionaram a produção teórica de ambos os autores, posto que escreveram 

em contextos e épocas bastante diferentes. 

É importante indicar que a busca por referências históricas que delimitam o conjunto de 

preocupações de Humboldt e Vigotski não tem por objetivo circunscrever suas contribuições a 

um determinado contexto ou época, limitando-as a este universo. Antes, a investigação de tais 

referenciais, quando articulada com os aspectos epistemológicos e teóricos que compõem a 

produção destes autores, possibilita a compreensão da totalidade de seus escritos e, mais ainda, 

 
 

9 A ordem de apresentação dos diferentes contextos nos quais trabalharam Humboldt e Vigotski respeita a 

cronologia dos fatos em discussão e reflete o movimento de exposição de nosso objeto de estudo. 
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pode indicar a atualidade de suas contribuições para o campo de problemas em direção ao qual 

cada um deles se reportou. 

 

1.1. WILHELM VON HUMBOLDT: O ROMANTISMO ALEMÃO E A 

FILOSOFIA DA LINGUAGEM 

 
Nascido no ano de 1767 em Potsdam, Alemanha, Wilhelm von Humboldt está entre os 

filósofos mais importantes do período que marca a passagem entre os séculos XVIII e XIX e, 

ao lado de Herder, lançou as bases epistemológicas para uma revolução nos estudos da 

linguagem (Humboldt, 1836/1990), contribuindo de modo consistente para a formação do 

pensamento moderno, e cuja influência se faz presente na consolidação de diversas disciplinas, 

especialmente a Antropologia, a Sociologia e a Psicologia (Robins, 1967). 

Segundo Losonsky (1999), o legado mais visível de Humboldt foi a fundação da 

Universidade de Berlim, gestada a partir de uma intensa reforma educacional promovida por 

Humboldt que modificou o ensino superior da Europa. Para Agud (1990), Humboldt discutiu 

de modo profundo sobre o papel da ciência na sociedade e propôs a articulação entre ensino e 

pesquisa como a pedra fundamental do ensino superior. 

Hobsbawm (2001), afirma que um dos elementos mais importantes a serem observados 

no mundo na passagem entre os Séculos XVIII e XIX é que ele era menor e, ao mesmo tempo, 

muito maior do que se apresenta hoje. O mundo era menor porque o que era conhecido de suas 

dimensões de terra e mar estava reduzido a investigações rudimentares para os padrões 

contemporâneos e, além disso, o contingente populacional não chegava a cerca de um terço dos 

números referentes ao final do século XX. Por outro lado, a dificuldade e a incerteza das 

comunicações contribuíam de modo significativo para o aumento da impressão de que o mundo 

era maior do que a realidade de suas dimensões objetivas, embora esta tenha sido uma época 

de profundas modificações nos transportes, com o surgimento das ferrovias, e no serviço postal, 

expandido ao final das guerras napoleônicas, garantindo certa velocidade e regularidade no 

serviço prestado. 

Além disso, o mundo era essencialmente rural e, em todo o continente europeu, a 

propriedade era fundamental para que um indivíduo pertencesse à classe dominante e fosse 

condecorado com algum título de nobreza, garantindo-lhe privilégios políticos e sociais e via 

única para a ocupação dos altos postos do Estado. Neste sentido, Hobsbawm (2001) indica que, 

do ponto de vista político, a ordem feudal ainda estava bastante viva no modo de pensar dos 

indivíduos, embora já fosse praticamente obsoleta na ordem econômica. Assim, o duplo 
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processo revolucionário, engendrado a partir da passagem entre os séculos XVIII e XIX, 

modificou de modo contundente as características de ordenamento do mundo que, após as 

Revoluções Francesa e Industrial, jamais poderia ser considerado o mesmo (Hobsbawm, 2001). 

Filho de Alexander Georg von Humboldt e Maria Elisabeth von Humboldt, Wilhelm era 

o primogênito de uma família cuja condição socioeconômica10 permitia oferecer aos seus filhos 

uma ampla e rigorosa educação11. Realizada por meio de preceptores que representavam a elite 

dos pensadores representantes do Iluminismo na Alemanha, a educação dos Humboldt 

possibilitou-lhes uma profunda familiaridade com os clássicos gregos e latinos, responsáveis 

pelo aspecto humanista de sua formação, e amplos estudos sobre as ciências naturais 

garantindo-lhes assim, uma proximidade em relação às questões científicas de seu tempo 

(Valverde, 1954; Mueller-Vollmer, 2011). 

Marcada pelo Nacionalismo, a Europa na primeira metade do século XIX sofreu grandes 

modificações no sistema de ensino, embora o número total de pessoas instruídas nas escolas – 

principal instituição responsável pela defesa consciente do nacionalismo – ainda fosse reduzido. 

Neste momento, há uma profunda valorização da língua nacional e vários estados entraram em 

luta pelo seu reconhecimento linguístico, marcando o período no qual foram impressos livros 

didáticos e jornais, pela primeira vez, em língua nacional, abandonando o grego ou o latim 

como línguas habituais. Na Alemanha do século XVIII, cerca de 60% dos livros publicados 

eram em língua alemã. Já em 1820 este número chegava a 90% das publicações e menos de 4% 

eram publicados em francês (Hobsbawm, 2001). 

No que se refere às Artes, Hobsbawm (2001) afirma que na Europa dos séculos XVIII 

e XIX havia um extraordinário florescimento de grandes nomes, incluindo Beethoven, 

Schubert, Goethe, Dostoievsky, Wagner, Mozart, Goya, Pushkin e Balzac – representantes de 

uma grande riqueza cultural que se deveu à expansão das artes na Europa –, caracterizada pela 

difusão dos acontecimentos artísticos entre as nações e pelo desenvolvimento de alguns gêneros 

específicos, como o romance, no interior da literatura. Neste contexto, a produção artística 

estava marcadamente inspirada pelos assuntos públicos e, de acordo com Hobsbawm (2001, p. 

278) este talvez tenha sido o único período na história em que as óperas eram escritas ou 

consideradas como manifestos políticos e armas revolucionárias. O vínculo entre a produção 

 
10 De acordo com Mueller-Vollmer (2011) o pai de Humboldt recebeu, em 1738, o título de Barão (Freiherr), 

tendo Humboldt herdado tal condecoração por ocasião da morte de seu pai em 1779. 
11 Wilhelm von Humboldt foi o irmão mais velho do explorador naturalista Alexander von Humboldt, considerado 

como um dos geógrafos mais importantes de seu tempo, tendo catalogado diversas espécies de animais e vegetais 

em suas viagens ao redor do mundo. De acordo com Dagnino (2008) suas contribuições para a geografia são tão 

significativas que sua influência nesta disciplina pode ser notada até os dias atuais. 
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artística e o engajamento político e social estava também mais forte entre aqueles países cujo 

movimento de libertação ou unificação nacional estavam se desenvolvendo, como é o caso da 

Alemanha, Rússia, Polônia e Hungria, nos quais houve um despertar da cultura literária 

nacional. Segundo Hobsbawm (2001), o nacionalismo encontrou sua expressão cultural mais 

óbvia na literatura e na música, uma vez que estas podiam contar com a poderosa herança 

criadora do povo, ou seja, sua linguagem e suas canções folclóricas. 

O Romantismo também foi um movimento cultural característico deste período que 

abalou toda a humanidade. Segundo Hobsbawm (2001, p. 280) como um estilo, uma escola, 

uma época artística, nada é mais difícil de definir ou mesmo de descrever em termos de análise 

formal do que este movimento artístico que se expressou de modo contundente na literatura e 

ressoou nas mais variadas artes. Em sentido estrito, o autor ressalta que o Romantismo surgiu 

como uma tendência militante e consciente das artes, especialmente na Grã-Bretanha, França e 

Alemanha ao final da Revolução Francesa. Entretanto, embora não sejam claros quais são os 

propósitos do Romantismo, Hobsbawm afirma que é evidente sua luta contra o termo médio. 

Neste sentido, os artistas românticos localizavam-se em posições extremas, seja qual for seu 

objeto de crítica e análise – inclusive no que se refere ao seu posicionamento político. Dessa 

forma, a sociedade burguesa foi o alvo privilegiado da revolta romântica que expressou o 

contraste entre um mundo teórico absolutamente aberto ao talento e à criação e um mundo 

prático monopolizado pela burocracia. Embora Hobsbawm (2001) não considere a análise e a 

crítica social como o elemento mais forte na expressão do Romantismo, o autor ressalta que o 

resultado mais duradouro de sua crítica à sociedade burguesa foi o conceito de alienação 

humana que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da teoria de Marx. 

Para compreender alguns destes elementos em conexão com os estudos de Humboldt, 

buscamos as contribuições de Milani (2012) ao notar que a produção científica de Humboldt 

pode ser dividia em dois momentos, sendo o primeiro marcado especialmente por escritos de 

cunho político, no qual o autor refletia sobre as relações entre Indivíduo, Liberdade e Estado. 

Além disso, o autor afirma também que Humboldt estava em Paris no ano de 1789 e presenciou 

os principais eventos relacionados à Revolução Francesa – fator determinante no 

direcionamento de sua obra, tanto em seus aspectos políticos, quanto em sua dimensão 

linguística. Um elemento fundamental que marca as formulações de Humboldt ao debater os 

aspectos político-filosóficos da sociedade de seu tempo é o rechaço a qualquer dogmatismo 

religioso e ao poder excessivo do Estado em relação ao indivíduo. 
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Neste entendimento, Humboldt considera que o Estado deve resguardar o direito 

fundamental do ser humano de desenvolver sua individualidade por meio de um trabalho 

criador, livre e pleno de sentido, que possa colocar o homem na esteira da autorrealização, sua 

necessidade primeira. Assim, qualquer interferência ou normatização institucional na vida dos 

indivíduos, está a um passo para a impossibilidade da realização de seus direitos e necessidades 

mais básicas, bem como de sua própria constituição como indivíduo autônomo. Além disso, 

sob a égide da relação entre Liberdade e Estado, realizou uma crítica social de seu tempo, 

dissertando sobre diversos temas como a posição social da mulher; as relações heterossexuais 

e homossexuais; a educação e o dever do Estado para com a educação do povo; a segurança; 

[e] o uso da Igreja e das religiões como veículo de formação de opinião (Milani, 2012, p. 24). 

Robins (1967) também destaca que o Romantismo foi um dos fenômenos culturais de 

maior peso para a produção intelectual deste período, profundamente marcado pelo 

historicismo e pelo nacionalismo, especialmente na Alemanha. Já Milani (2012), aponta as 

profundas marcas que o romantismo deixou na obra humboldtiana e afirma que o fato de 

Humboldt proclamar uma forma ideal para todas as coisas é uma marca evidente do 

romantismo. No que tange ao seu conceito de linguagem, Milani (2012) argumenta que ele está 

sempre relacionado a uma capacidade ideal de seu exercício, ou seja, Humboldt buscou explicar 

a formulação do discurso sob o ponto de vista de sua capacidade ideal de produção e 

formulação. 

Para tornar a relação entre o romantismo, concebido como um movimento histórico- 

cultural do século XIX que influenciou não apenas a literatura, mas todo o conjunto de 

referenciais artísticos e científicos e a produção intelectual de Humboldt, Milani (2012) procura 

recuperar algumas diretrizes daquele movimento, compreendendo-o como um marco no 

pensamento moderno. O autor parte do pressuposto de que a produção intelectual do 

romantismo europeu reflete a estrutura social da primeira metade do século dezenove e se revela 

como um movimento teórico em direção ao desejo dos indivíduos, expressando uma 

insatisfação com o despotismo político e com os regimes totalitários e centralizadores da época. 

Neste sentido, o Romantismo foi profundamente influenciado pelas ideias da Revolução 

Francesa, ocorrida no final do século XVIII. Milani (2012) explora também o sentimento de 

nacionalismo que, segundo o autor, cresceu nos indivíduos e demarcou os limites das diferentes 

nações no continente europeu. Neste contexto, o nacionalismo ultrapassa as barreiras dos 

sentimentos relativos à pátria e, no século XIX, torna-se uma filosofia de vida na Europa. Em 

relação à linguística, o autor ressalta o desenvolvimento de diversos modelos teóricos que 
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buscavam retratar a linguagem como uma fórmula circunscrita às fronteiras nacionais: Nesse 

contexto, a língua nacional era vista como uma representação fiel do homem-cultura-nacional. 

Esse homem, onde estivesse, era a representação de tudo o que representava sua nação 

(Milani, 2012, p. 63). 

É neste contexto romântico e nacionalista, do início do século XIX, que podemos situar 

as contribuições de Humboldt, tanto no que concerne aos seus escritos políticos, que 

caracterizam o primeiro momento de sua obra, quanto suas contribuições ao campo da 

linguagem, principal preocupação no segundo momento de sua produção filosófica. Segundo 

Milani (2012, p. 69) 

Humboldt foi um homem envolvido nos assuntos de seu tempo. Seu trabalho está 

plenamente marcado pelos assuntos da cultura vigente, ou seja, o Nacionalismo, o 

Classicismo prussiano/alemão, o Romantismo, a política, a ‘orientalomania 

romântica’, etc. Nesse contexto, aparecem muito fortemente a filosofia indiana, as 

perturbações morais e religiosas e a história e a língua nacional como modelos de 

representação da Pátria e do povo. 

 

Para Chomsky (1967/1969) a concepção de linguagem de Humboldt está em profunda 

conexão com seus escritos de teoria social e política por meio do conceito de natureza humana 

que os fundamenta. Na perspectiva de Chomsky (1967/1969), ao ressaltar um elemento que 

impulsiona o indivíduo para a autorrealização, Humboldt coloca em evidência uma dimensão 

processual e dinâmica de sua constituição que, além de constituir-se como o cerne de sua 

concepção de natureza humana, é o principal eixo de suas formulações sobre a linguagem. A 

ênfase no caráter criador da atividade do homem, como requisito essencial para a constituição 

do indivíduo autônomo, também reverbera na concepção de linguagem de Humboldt, uma vez 

que a ênfase em sua dimensão criativa é uma das características que definem sua teoria 

(Chomsky, 1967/1969). 

Na perspectiva de Milani (2012), a ênfase no aspecto criador da linguagem, ressaltada 

em sua dimensão processual e ativa, caracteriza o segundo momento da produção científica de 

Humboldt, no qual o autor toma como objeto central de análise a relação entre a linguagem e o 

espírito nacional de um povo. Já no entendimento de Robins (1967), a relação entre a formação 

do espírito nacional e a linguagem foi trabalhada inicialmente por Herder e se constitui como 

um elemento que foi apropriado por um conjunto de autores do século XIX que desenvolveram 

seus trabalhos em um contexto profundamente marcado pelas ideias do Romantismo e do 

Nacionalismo. A este respeito, Chomsky (1967/1969) indica que o ponto de vista dominante 

que atravessa este período é o de que a língua é o melhor espelho do espírito humano e na 
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perspectiva de Humboldt, a própria linguagem se constitui como um trabalho do espírito, 

sempre se repetindo, a fim de encontrar um som articulado para a expressão do pensamento. 

Além disso, Robins (1967) afirma que os estudos da linguagem característicos do final 

do século XVIII e do início do século XIX guardam em si as marcas do estudo histórico e 

comparativo das línguas que modificou a produção científica desta área do conhecimento neste 

período. Os estudos diacrônicos, ou seja, os estudos que se fundamentam em uma perspectiva 

histórica, ganharam bastante força naquele contexto e, consequentemente, a linguística 

histórico-comparativa ganhou contornos mais nítidos a partir de muitas contribuições teóricas 

e metodológicas de filósofos e linguistas, em sua maioria, alemães. Dentre os fatores históricos 

que contribuíram para o fortalecimento da linguística comparada, Robins (1967) destaca que o 

momento subsequente ao Renascimento, marcado por uma forte expansão econômica e 

tecnológica da Europa, possibilitou a busca e a produção sistemática de dados sobre elementos 

linguísticos em diferentes culturas12. 

Assim, podemos notar que a teoria da linguagem de Humboldt é profundamente 

marcada pelo contexto histórico e cultural no qual se desenvolveu e guarda em si aspectos 

fundamentais do Romantismo Alemão, como a noção de uma forma perfeita e ideal de exercício 

da linguagem e a concepção de que a linguagem é um trabalho do espírito – ressaltando seu 

aspecto criador, colocado em evidência pela tese humboldtiana de que no exercício da 

linguagem o homem faz uso infinito de recursos finitos. Faz-se necessário apontar também que, 

embora a teoria de Humboldt guarde em si aspectos bastante comuns às formulações de sua 

época e sofra influências bastante claras do Romantismo e da Gramática Comparada, Humboldt 

se difere dos filósofos de sua geração ao estudar a linguagem sem uma preocupação 

predominantemente histórica, ao evitar a simples comparação entre gramáticas para estabelecer 

as origens da linguagem. Neste sentido, Humboldt supera seus contemporâneos ao buscar, por 

meio da comparação gramatical, uma fórmula padrão de desenvolvimento intelectual do 

processo linguístico em diferentes culturas (Milani, 2012). Em relação aos impactos de suas 

ideias sobre os estudos sobre a linguagem, Robins (1967) indica que embora Humboldt tenha 

se reportado aos teóricos que lhe eram contemporâneos, o inverso não é verdadeiro, e suas 

 

 

12 Tal elemento pode ser ressaltado pela iniciativa da rainha da Rússia Catarina II de incentivo à publicação de um 

vocabulário comparativo com verbetes em mais de 200 línguas que, mais tarde passou a ser considerado um marco 

introdutório ao estudo da linguística histórico-comparativa. Além deste, também foram produzidas neste período 

várias listas de palavras, dicionários bilíngues e textos relacionados ao culto cristão em vários idiomas que, 

posteriormente, também se tornaram fontes primárias para a linguística entre o final do século XVIII e início do 

século XIX (Robins, 1967). 
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ideias só ganham destaque na segunda metade do século XIX e no século XX com a apropriação 

de seus princípios por diversas áreas do conhecimento. 

Tendo discutido os principais aspectos históricos que estão envolvidos na produção 

teórica de Humboldt, o próximo tópico tem por objetivo debater alguns elementos do contexto 

no qual Vigotski desenvolveu sua teoria sobre a relação entre pensamento e linguagem. Dessa 

forma, serão apresentados os principais elementos que circundam a formação do jovem 

Vigotski e sua entrada na psicologia no início do século XX, em meio ao processo 

revolucionário de 1917 que culminou na formação da antiga URSS. 

 

 
 

1.2. LEV S. VIGOTSKI: A REVOLUÇÃO RUSSA E A PSICOLOGIA 

HISTÓRICO-CULTURAL 

 
Nascido em Orsha, uma cidade histórica da República da Bielorrússia, em 1896, 

Vigotski se tornou um dos grandes nomes da psicologia moderna ao desenvolver, em 

colaboração com Luria e Leontiev, uma teoria que coloca em primeiro plano a relação entre 

sociedade e indivíduo, sob o prisma do desenvolvimento histórico das funções psíquicas 

superiores. De origem judaica, Vigotski foi o segundo filho de uma família de oito irmãos – seu 

pai foi representante de uma companhia de seguros e sua mãe professora, tendo sido 

responsável pela qualidade exemplar do primeiro período de formação de Vigotski em Gomel, 

uma cidade próxima à fronteira com a Ucrânia e reconhecidamente ilustrada (Kozulin, 1990). 

Com habilidades em vários idiomas, entre eles alemão, francês, inglês, grego e latim, a 

formação inicial de Vigotski entrava em contraste com a situação social enfrentada pela Rússia 

no início do século XX, profundamente marcada pelo analfabetismo. Além disso, Friedrich 

(2012) ressalta que desde muito cedo Vigotski participou de diversos círculos de debates sobre 

os mais variados temas, como a história do povo judeu, filosofia, a arte poética e a dialética 

hegeliana. Veresov (1999) também destaca que Vigotski nutria uma grande estima pela obra de 

Espinosa – cuja filosofia o acompanhou até o fim de sua vida, sendo o ponto central de seu 

último manuscrito, no qual o autor discute sobre as emoções. 

Ainda no período inicial de sua formação, Vigotski entrou para o Ginásio Judaico de 

Gomel, onde se formou com medalha de ouro em 1913. Em relação a este período, Veresov 

(1999) indica que os interesses do jovem Vigotski não se restringiam aos círculos intelectuais 

de debates filosóficos e científicos. Ao lado destes debates, Vigotski tinha profundo interesse 

pela arte e demonstrava grande admiração pela obra de Pushkin e pela tragédia de Shakespeare. 
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Sobre este último, Veresov (1999) ressalta que Hamlet foi o grande herói de Vigotski, além de 

ter sido tema de seus primeiros ensaios sobre literatura. Já no campo da psicologia, Veresov 

(1999, p. 49, grifos no original, tradução nossa) aponta que 

Em Gomel, Vigotski leu os primeiros livros de psicologia. Um deles era Pensamento 

e língua de A. A. Potebnia, um linguista ucraniano do século XIX. Suas ideias sobre 

a palavra como um microcosmo do pensamento, como um instrumento de construção 

do mundo interno refletiram, tempos depois, tanto na primeira obra de Vigotski 

Psicologia pedagógica como na última, Pensamento e linguagem. Foi Potebnia que 

levou à ciência russa as ideias filosóficas e humanistas de W. V. Humboldt. 

 

Ao final de seus estudos em Gomel, Vigotski se mudou para Moscou – onde iniciou o 

curso de Direito na Universidade Imperial. No entanto, é na Universidade Popular de 

Shaniavski que Vigotski, em paralelo à sua graduação em Direito, encontra a possibilidade de 

aprofundar os estudos dos temas que mais lhe despertavam interesse desde a adolescência: 

história e filosofia (Friedrich, 2012). 

Foi na Universidade de Shaniavski que Vigotski se aproximou de G. Shpet, participando 

de seus seminários sobre a forma interna da palavra, elementos teóricos trabalhados na esteira 

da filosofia de Humboldt (Wertsch, 2007). Nesta direção, Friedrich (2012) também ressalta que 

Shpet, profundo conhecedor da filosofia moderna, colocou o problema da consciência em 

primeiro plano nas diretrizes de seu trabalho – elemento também trabalhado por Vigotski nas 

formulações teóricas que marcariam sua entrada na Psicologia, em 1924. 

De acordo com Kozulin (1990) e Friedrich (2012), o interesse de Vigotski pela arte e 

pela literatura se tornou ainda mais forte durante os anos nos quais o autor viveu em Moscou, 

período no qual Vigotski participou ativamente da vida cultural da cidade, publicando algumas 

resenhas sobre peças de teatro e frequentando os principais museus da capital soviética. Além 

disso, foi entre 1915 e 1916 que Vigotski escreveu, como trabalho final de curso, o texto A 

tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca de W. Shakespeare que viria, mais tarde, integrar 

sua tese de doutorado Psicologia da arte, escrita em 1925 e publicada como livro em 1965 

(Veresov, 1999) 

Para Del Río & Álvarez (2007), o genuíno interesse de Vigotski pela arte não pode ser 

compreendido de modo apartado de sua produção científica. Antes, os autores afirmam que a 

arte assume uma importância fundamental para a compreensão da vida e da obra deste autor, 

uma vez que a relação entre a produção artística e cultural e a formação da consciência ganham 

relevo em toda sua produção teórica. Além disso, Del Río & Álvarez (2007) argumentam que 

a entrada de Vigotski na Psicologia se deu por intermédio de seu interesse pela arte, posto que 

seu entendimento como um fator que caracteriza a condição humana implica na compreensão 
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dos processos históricos determinantes da consciência. Neste sentido, o estudo do 

desenvolvimento histórico das funções psíquicas superiores, realizado por Vigotski e seus 

colaboradores guarda, em seus aspectos mais profundos, as preocupações vigotskianas em 

relação aos elementos que caracterizam a condição trágica do homem, sua natureza histórica e 

a busca pelos elementos que permitam sua autodeterminação. 

Ainda de acordo com Del Río & Álvarez (2007), a noção trágica da existência já aparece 

de modo claro na análise de Hamlet e, tendo contraído tuberculose bastante jovem, enfermidade 

que o levaria à morte em 1934, a vida de Vigotski foi envolta por um sentimento trágico 

construtivo, que o impulsionou a delimitar, em um curto espaço de tempo, um sistema teórico 

coerente. O sentimento de urgência teórica presente na obra de Vigotski, no entanto, deve ser 

analisado tanto em relação à sua consciência da morte iminente, quanto no que se refere às 

condições sócio culturais de desenvolvimento de sua teoria. 

Neste sentido, o período de formação acadêmica de Vigotski – que engloba tanto sua 

graduação em Direito na Universidade Imperial de Moscou, quanto seus estudos sobre história, 

filosofia, arte e linguística na Universidade Popular de Shaniavski –, tem sua conclusão em 

1917, ano que determinou os acontecimentos mais importantes do século XX. Tal fato marca a 

graduação de Vigotski em meio aos profundos acontecimentos políticos e sociais que 

engendraram o processo revolucionário bolchevique, iniciados ainda em 1905 com a marcha 

de trabalhadores que tinha como objetivo reivindicar melhores condições de vida e alertar ao 

Czar Nicolau II sobre seu estado de miséria ocasionado, sobretudo, pelos gastos referentes à 

guerra entre Rússia e Japão. A marcha dos trabalhadores ao Palácio de Inverno em São 

Petersburgo foi duramente reprimida pelo exército cossaco num episódio que ficou conhecido 

como o domingo sangrento que, na perspectiva de Weber (1920/2005), foi um dos elementos 

que precipitou a revolução de 191713. 

Em análise do processo revolucionário de 1917, Hobsbawm (1994, p. 62) afirma que 

A Revolução Russa, ou, mais precisamente, a Revolução Bolchevique de outubro de 

1917, [...] tornou-se, portanto, tão fundamental para a história deste século, quanto a 

Revolução Francesa de 1789 para o século XIX. [...] Contudo, a Revolução de 

Outubro teve repercussões muito mais profundas e globais que sua ancestral. Pois se 

as ideias da Revolução Francesa, como é hoje evidente, duraram mais que o 

bolchevismo, as consequências práticas de 1917 foram muito maiores e mais 
 

13 Além do profundo descontentamento da população em relação à guerra entre Rússia e Japão, outros 

acontecimentos também foram fundamentais para o estabelecimento e consolidação do processo revolucionário 

na Rússia. Dentre eles, são fundamentais os episódios retratados nos filmes de Sergei Eisenstein A Greve (1925), 

no qual o cineasta narra a greve dos trabalhadores fabris ocorrida em 1912, e o Encouraçado Potemkin (1926), no 

qual é retratado o levante de 1905 iniciado a partir da revolta dos marinheiros do navio de guerra Príncipe 

Potemkin, ambos culminando em grandes processos de mobilização e luta popular. É interessante notar que 

Vigotski foi amigo e admirador da obra S. Eisenstein e, segundo Friedrich (2012), existiu um processo de 

colaboração entre eles que, no entanto, não chegou a ser levado a termo pela falta de tempo que restava a Vigotski. 
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duradouras que as de 1789. A Revolução de Outubro produziu de longe o mais 

formidável movimento revolucionário organizado na história moderna. 

 

Na perspectiva de Hobsbawm (1994), a revolução de 1917 não se referia apenas ao 

contexto mais imediato sobre o qual a Rússia se encontrava no início do século XX, mas tinha 

como meta provocar uma revolução do proletariado mundial. Porém, Hobsbawm ressalta que 

as condições sociais soviéticas no início do processo revolucionário não refletiam àquelas 

citadas por Marx como fundamentais para o desenvolvimento da Revolução. Neste sentido, se 

na perspectiva marxiana era fundamental o estabelecimento de uma classe operária organizada 

e consciente, a Rússia era um país essencialmente analfabeto e rural – cujo proletariado 

industrial era uma pequena parcela da população que, por sua vez, se dividia entre as mais 

diferentes nacionalidades pela grande extensão de seu território (Hobsbawm, 1994). 

Nesta mesma direção, Trotsky (1930/1980) aponta que a Rússia não se constituíra como 

um Estado Nacional, mas como um estado de nacionalidades, e afirma que este fato corresponde 

à sua condição de país subdesenvolvido. Neste sentido, a economia soviética no início do século 

XX se baseava numa agricultura extensiva, na qual o capital mercantil não se desenvolvia em 

profundidade e em transformação produtiva – mas pelo aumento do raio de suas operações. Em 

resumo aos diferentes contingentes populacionais integrados à Rússia pré-revolucionária por 

decorrência de suas atividades agrícolas, Trotsky (1930/1980, p. 737) afirma que 

aos 70 milhões de grão-russos que constituíam o maciço central do país foram-se 

juntando, gradualmente, mais ou menos 90 milhões de alógenos que se dividiam 

nitidamente em dois grupos: os ocidentais, superiores aos grão-russos pela cultura que 

possuíam, e os orientais, de nível inferior. Dessa forma constituiu-se um império no 

qual a nacionalidade dominante era representada apenas por 43% da população, 

enquanto que os 57% (dos quais 17% ucranianos, 6% poloneses, 4,5% de russos 

brancos) correspondiam a nacionalidades diversas tanto pelo grau de cultura quanto 

pela desigualdade de direitos. 

 

As contribuições de Trotsky (1930/1980) e Hobsbawm (1994) em relação às condições 

sociais russas no período pré-revolucionário ressaltam tanto os impedimentos referentes ao 

desenvolvimento do processo revolucionário, quanto às dificuldades enfrentadas na 

reconstrução da sociedade soviética pós-1917. Porém, Hobsbawm aponta que nenhum destes 

fatores impediu a instauração de um processo revolucionário marxista em solo soviético. Ao 

contrário, a crença em uma grande mudança capaz de estabelecer um estado de paz, o fim da 

opressão, da desigualdade e da injustiça – balizados pela disciplina do Partido Comunista – foi 

o motor da revolução de outubro. Mais ainda, Hobsbawm (1994) argumenta que para a geração 

que viveu os acontecimentos do início do século XX na Rússia – sobretudo os mais jovens – a 

revolução de 1917 foi o acontecimento de suas vidas. 
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Portanto, o outubro de 1917, conhecido como o Outubro Vermelho, delimita o ápice de 

um processo revolucionário, engendrado a partir da mobilização popular em relação às 

péssimas condições de existência na Rússia naquele período. Para Trotsky (1930/1980), a 

Rússia no início do século XX poderia ser caracterizada por seu atraso econômico e por uma 

estrutura social primitiva – que ainda guardava em si as marcas do século XVII – pelo 

analfabetismo endêmico, pela opressão das massas e pelo absolutismo político. 

Como indicamos anteriormente, é também no ano de 1917 que Vigotski conclui seus 

estudos universitários e retorna à Gomel, cidade na qual passa a desenvolver suas atividades 

pedagógicas, lecionando em escolas públicas e profissionalizantes, dando aulas de literatura e 

língua russa, lógica, história, ética e filosofia - estas últimas ancoradas em sua sólida formação 

filosófica nos escritos de Hegel, Marx e Espinosa (Friedrich, 2012; Kozulin, 1990). Além disso, 

possui grande participação na vida cultural de Gomel, se torna um crítico literário respeitado e 

reconhecido por sua excelente oratória. No entanto, grande parte da produção que marca o 

retorno de Vigotski à Gomel no período que compreende os anos entre 1917 e 1924 está 

desaparecida (Kozulin, 1990). 

No que se refere ao impacto da revolução russa na produção científica da época, Pino 

(1990) argumenta que o processo revolucionário teve profundas repercussões no campo da 

ciência e das ideias. Para o autor, a revolução de outubro (1917) e a implantação do marxismo- 

leninismo após a guerra civil (1918-1920), representaram uma transformação radical da 

sociedade russa e da futura URSS: no campo social, econômico, político e ideológico (Pino, 

1990, p. 61-62). 

Neste sentido, Pino (1990) argumenta que o processo revolucionário que culminou na 

consolidação da URSS é um caso emblemático a partir do qual se torna explícita a relação entre 

ciência e sociedade. Nesta direção, um grande conjunto de pesquisadores assumiu, 

gradativamente, os referenciais teóricos que fundamentaram o processo revolucionário, fazendo 

com que a perspectiva materialista dialética de investigação se tornasse o modo a partir do qual 

a realidade era interpretada e a diretriz básica de intervenção nesta realidade (Pino, 1990). 

Deste modo, para os intelectuais soviéticos pós-revolução de 1917, uma das tarefas 

principais a serem enfrentadas era a construção de uma nova sociedade – na qual pudessem ser 

superadas as condições sub-humanas de existência que caracterizavam a Rússia czarista. Às 

ciências humanas e sociais coube oferecer alternativas teóricas e metodológicas capazes de 

superar, por exemplo, os amplos índices de analfabetismo da população. Para Hobsbawm 
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(1994), o investimento em políticas educacionais na URSS aumentou consideravelmente, 

sobretudo, em período em seu período leninista. 

Na psicologia da época, surgem diversas tentativas de construção de um modelo teórico 

hegemônico – dentre eles, aquele empreendido por Vigotski em 1927 (Vigotski, 1982/2004) 

em seu texto O Significado histórico da crise da psicologia14, uma vez que a delimitação dos 

princípios epistemológicos básicos da ciência psicológica poderia contribuir para o 

desenvolvimento de uma psicologia aplicada comprometida com as questões sociais que 

mobilizavam a sociedade soviética no início do século XX. Dessa forma, Pino (1990) 

argumenta que os anos 20 foram caracterizados pela destruição da psicologia subjetivista- 

empirista que dominava este campo de problemas no período pré-revolucionário e pela 

construção de uma nova psicologia. 

Neste processo, na medida em que o materialismo dialético se tornava mais forte entre 

os pensadores das ciências sociais e humanas e garantia seu papel como diretriz oficial na 

produção do conhecimento, as obras de pensadores idealistas e pré-revolucionários eram, cada 

vez mais, consideradas obsoletas e ultrapassadas e, assim, coube a Vigotski buscar um modo 

de articular os filósofos e teóricos que compõem o quadro de sua formação intelectual na 

juventude com os elementos que constituíram a base do processo revolucionário, ou seja, o 

materialismo dialético de Marx e Engels (Van der Veer, 1996). 

Embora as considerações de Pino (1990) e Van der Veer (1996) sejam fundamentais 

para a compreensão das consequências do processo revolucionário no interior das ciências 

sociais e, de modo mais específico, da proposta vigotskiana acerca da reestruturação da 

psicologia no início do século XX – é necessário termos em mente que a afiliação de Vigotski 

ao materialismo dialético não pode ser analisada como uma vinculação externa, mecânica e de 

pura adequação de sua produção científica às diretrizes de seu contexto histórico. Realizar tal 

ligação instrumental entre a epistemologia materialista dialética e a psicologia histórico-cultural 

seria liquidar sua potência heurística e seu valor para a delimitação do campo de problemas da 

ciência psicológica. 

Ao contrário, Vigotski foi grande crítico das tentativas ecléticas de junção do 

materialismo dialético com a psicologia e buscou, por meio da análise crítica dessas tentativas, 

pensar seu objeto, bem como a própria psicologia, dialeticamente. Dessa forma, o materialismo 

 

 
 

14 Escrita em 1927 e publicada somente em 1982, esta obra será objeto de discussão no terceiro capítulo deste 

texto, ao apresentarmos algumas diretrizes fundamentais para a compreensão do materialismo dialético como 

epistemologia e método da psicologia histórico-cultural de Vigotski. 
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dialético não ocupa o lugar de um apêndice metodológico na obra de Vigotski, mas se apresenta 

como seu fundamento básico, sua epistemologia. 

É na década que compreende o período entre 1924 e 1934 que Vigotski desenvolve suas 

maiores contribuições teóricas para a psicologia. Este período é marcado pela constituição da 

troika, grupo de pesquisas composto por Luria e Leontiev e que tinha Vigotski como figura 

central (Prestes, 2010). Nesta perspectiva, a troika desenvolveu diversas pesquisas que tinham 

como elemento central as questões relacionadas ao desenvolvimento humano na tensão entre 

sociedade e indivíduo. A respeito dos principais elementos trabalhados por Vigotski neste 

período, Smolka (2009, p. 131) ressalta que 

A literatura e a arte, a pedagogia (as orientações e os modos de ensinar) e a pedologia 

(a ciência da infância), a psicologia (o estudo do desenvolvimento humano e da 

consciência na história e na cultura), a defectologia articulam-se todas no campo de 

interesse e investigação de Vigotski 

 

Neste sentido, assumimos as orientações de Del-Río & Álvares (2007) ao buscarmos 

uma interpretação da obra vigotskiana considerando-a como um ponto de cruzamento entre sua 

história pessoal, o contexto histórico no qual viveu e produziu, seu profundo interesse pela arte 

ou, de modo mais específico, pela literatura – bem como suas preocupações filosóficas que, 

quando tomadas em articulação, permitem a visualização de sua teoria em sua totalidade. 

No que tange à relação entre linguagem e pensamento, Kozulin (1990) argumenta que 

esta questão também esteve em primeiro plano entre as preocupações de Vigotski, uma vez que 

a solução deste problema, além de contribuir para o desenvolvimento da psicologia como 

ciência e para a construção de estratégias pedagógicas que pudessem superar o analfabetismo 

na então URSS, era a chave para a compreensão das primeiras questões de Vigotski em relação 

à arte, à poesia e à literatura. 

Sendo assim, a análise que propomos parte do entendimento da indissociabilidade entre 

o contexto histórico no qual Vigotski desenvolveu sua teoria, os elementos teóricos e 

epistemológicos trabalhados pelo autor, bem como os objetivos em relação aos quais a 

psicologia histórico-cultural foi construída. No entanto, antes de buscarmos abarcar todas estas 

questões, nos seus mais diversos desdobramentos, a análise empreendida aqui assume como 

recorte fundamental as formulações de Vigotski acerca da relação entre linguagem e 

pensamento presentes, sobretudo, na última obra escrita pelo autor: A construção do 

pensamento e da linguagem (Vigotski, 1934/2001). 

Para aprofundarmos no debate que estamos propondo, o próximo capítulo tem como 

objetivo apresentar e discutir alguns elementos basilares que compõe a filosofia da linguagem 

de Humboldt, uma vez que tais considerações serão fundamentais para compreendermos a 
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apropriação de Vigotski desta perspectiva filosófica que modificou a forma a partir da qual a 

relação entre linguagem e pensamento era compreendida até então. 
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CAPÍTULO 2 

A FILOSOFIA DA LINGUAGEM DE HUMBOLDT: UMA DISCUSSÃO TEÓRICA 

 
Em si mesma, a linguagem não é um produto (Ergon), 

mas uma atividade (Energeia). Por isso, sua verdadeira 

definição não pode ser outra senão genética 

(Wilhelm von Humboldt) 

 

O entendimento da apropriação de Vigotski em relação aos estudos da linguagem de 

Humboldt requer, antes de mais nada, a compreensão das principais coordenadas do 

pensamento humboldtiano na delimitação de sua teoria. Sendo assim, o objetivo deste capítulo 

é localizar as contribuições teóricas de Humboldt em meio aos debates sobre as relações entre 

linguagem e pensamento, ressaltando o movimento deste campo de estudos ao longo da 

constituição do pensamento moderno, bem como as consequências das contribuições de 

Humboldt à Filosofia. 

Neste sentido, o primeiro tópico deste capítulo pretende discutir os elementos que 

compõem o campo de problemas no qual se insere a filosofia de Humboldt, buscando ressaltar 

as principais perspectivas de análise da relação entre linguagem e pensamento. Tal debate será 

realizado essencialmente pelas contribuições de Bakhtin (1929/2012) Taylor (1985) e Lafont 

(1993), uma vez que a análise empreendida por estes autores sistematiza os principais 

questionamentos que atravessam o campo de estudos da linguagem e, além disso, localizam as 

contribuições teóricas de Humboldt na delimitação de um campo de problemas. 

Posteriormente, realizaremos uma breve análise dos referenciais epistemológicos que 

fundamentam a perspectiva de Humboldt, uma vez que esta discussão é fundamental para o 

entendimento dos aspectos mais amplos de sua filosofia. É importante ressaltar que a busca 

pelas referências epistemológicas da obra de Humboldt, assim como a localização de suas 

contribuições em meio ao debate sobre a relação entre linguagem e pensamento, é uma tarefa 

cuja complexidade e amplitude ultrapassa os limites impostos ao trabalho que estamos 

desenvolvendo. No entanto, para compreendermos a perspectiva humboldtiana de estudos da 

linguagem é fundamental discutir as linhas gerais do debate epistemológico que caracteriza sua 

produção intelectual e delimita o campo de problemas no qual Humboldt trabalhou e para o 

qual se reportava. 

Por fim, com o objetivo de aprofundarmos a compreensão do arcabouço teórico 

humboldtiano, serão discutidos  alguns  conceitos  que compõem sua teoria da linguagem, 
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buscando relacioná-los com a totalidade de suas formulações. É importante ressaltar que a 

discussão dos aspectos teóricos da filosofia de Humboldt, realizada a partir da leitura de sua 

obra seminal15 (Humboldt, 1836/1990), busca delimitar as principais categorias de sua 

concepção de linguagem. Tais categorias, construídas a partir da investigação do conceito de 

linguagem de Humboldt e explicitadas no último tópico deste capítulo, orientam a análise da 

obra de Vigotski sobre a relação entre pensamento e linguagem e direcionam o estudo do nosso 

problema de pesquisa. 

 
 

2.1. A FILOSOFIA DA LINGUAGEM DE HUMBOLDT: PERSPECTIVAS DE 

ANÁLISE 

 
Para compreendermos a localização dos estudos da linguagem de Humboldt no 

desenvolvimento histórico deste campo de problemas é necessário voltarmos nosso olhar para 

a gênese desta problematização, por meio da análise teórica das diferentes vertentes que o 

compõem. Neste sentido, Bakhtin (1929/2012), Taylor (1985) e Lafont (1993) delimitam as 

diretrizes básicas dos estudos da linguagem ao longo da história do pensamento moderno, 

ressaltando alguns elementos de diferenciação entre tais perspectivas. 

No entanto, embora as contribuições de Bakhtin (1929/2012), Taylor (1985) e Lafont 

(1993) sejam fundamentais para o entendimento das linhas mestras do desenvolvimento 

histórico dos estudos da linguagem, a análise destes autores não tem como objetivo abordar 

todos os aspectos particulares das teorias que caracterizam cada perspectiva em específico. 

Antes, as interpretações de Bakhtin (1929/2012), Taylor (1985) e Lafont (1993) atuam como 

apontamentos que direcionam o entendimento de uma problemática complexa que não se 

encerra nas diretrizes delimitadas. Além disso, é importante ressaltar também que a análise de 

cada um destes autores possui objetivos específicos e diferentes entre si o que, por um lado, 

enriquece a exposição de elementos teóricos de cada perspectiva analisada e, por outro lado, 

explicita a complexidade deste campo de problemas ao expor suas contradições, demonstrando 

as dificuldades de compreendê-lo em sua totalidade. 

 

 

 
 

15 Publicada postumamente por seu irmão Alexander, Sobre a Diversidade da Estrutura da Linguagem Humana e 

suas Influências no Desenvolvimento Espiritual da Humanidade (Humboldt, 1836/1990) foi escrita como uma 

introdução aos estudos da língua Kavi e. de acordo com Milani (2012) concentra os questionamentos de Humboldt 

sobre as relações entre linguagem e pensamento. 
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Trata-se, portanto, de um problema extremamente complexo, uma vez que a questão 

relacionada à linguagem e, de modo mais específico, ao processo de significação, foi feita não 

somente no âmbito acadêmico, mas também nas artes, como a música, a pintura e a literatura. 

Neste sentido, Taylor (1985) procura indicar como estão intimamente relacionadas as questões 

referentes à natureza humana e à linguagem, assumindo como seu objeto o movimento histórico 

do estudo da linguagem, ou melhor dizendo, os diferentes tratamentos que esta questão sofreu 

desde a antiguidade até a consolidação do pensamento moderno. Bakhtin (1929/2012), por sua 

vez, centra sua análise na busca pelo verdadeiro objeto da filosofia da linguagem a partir de 

uma perspectiva materialista dialética de interpretação. Já Lafont (1993), busca encontrar no 

expressivismo alemão os elementos necessários para compreender a denominada virada 

linguística, realizando desta forma, uma análise dos elementos teóricos centrais que 

contribuíram para uma mudança paradigmática no interior da filosofia. 

De acordo com Taylor (1985), a compreensão dos estudos da linguagem como um 

campo de problemas passa, necessariamente, pelo debate entre designativistas e expressivistas. 

Neste entendimento, ao se perguntarem sobre a natureza fundamental do processo de 

significação, as teorias designativas da linguagem respondem relacionando o significado das 

palavras aos seus referentes materiais. Nesta perspectiva, a linguagem surge na história da 

humanidade para cumprir uma função básica: estabelecer relações entre o gesto vocal e os 

diferentes estados do mundo, ou seja, designar. 

Para Taylor (1985) a revolução científica do século XVII colocou em crise a ideia do 

mundo dotado de uma ordem, rejeitando a ideia do cosmos como expressão das ideias de Deus. 

Dessa forma, surgem, sob influência de F. Bacon, T. Hobbes e R. Descartes as teorias 

designativistas da linguagem, cuja característica principal está na consideração de que as 

palavras só significam algo porque são utilizadas para nomear objetos. 

Marcondes (2010) afirma que embora Descartes tenha dedicado pouca atenção a outras 

áreas da filosofia como a lógica, a ética, a estética e a filosofia política, suas contribuições 

epistemológicas são consideradas como um marco fundador na filosofia moderna, tendo 

influenciado pensadores de diversas áreas do conhecimento. Na perspectiva de Marcondes 

(2010), Descartes considera a linguagem um indício da racionalidade humana, na medida em 

que pode ser considerada como as vestes do pensamento, no entanto, é também considerada 

como uma das principais fontes de erro no processo de conhecimento, uma vez que é veículo 

de preconceitos do passado e reafirma algumas concepções assimiladas por hábito, sem a devida 
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crítica em relação às mesmas. Neste sentido, a linguagem é vista como algo misterioso, uma 

vez que as palavras podem esconder aquilo que elas verdadeiramente designam. 

Embora a perspectiva designativista da linguagem seja criticada por considerar a 

linguagem como uma fonte de erro no processo de conhecimento e por não abordar a linguagem 

em sua dimensão constitutiva do pensamento, são as formulações dos teóricos do 

designativismo que analisam a palavra em seu caráter representativo. Neste sentido, suas 

contribuições são inestimáveis para o campo de estudos da linguagem, uma vez que discutem 

sua capacidade de representar a realidade. Neste entendimento, Taylor (1985, p. 224, tradução 

nossa) atesta que para o designativismo, o pensamento é abordado em seu aspecto subjetivo e 

representativo: 

Uma vez que focamos o pensamento como um processo que ocorre somente em 

nossas mentes, e nos perguntamos como nós podemos ter o conhecimento sobre as 

coisas em pensamento, a resposta óbvia é que o pensamento, de alguma forma, espelha 

ou representa os objetos. 

 
Taylor (1985) ainda adverte que esta concepção ressalta a ideia de que o pensamento é 

formado pelas ideias, compreendidas como pequenas unidades de significação e assim, o 

método de estudo do pensamento, deve ser a busca pelas partes que o compõem – uma vez que, 

nesta perspectiva, pensar é unir ideias. 

Bakhtin (1929/2012), por sua vez, ao propor uma sistematização dos questionamentos 

suscitados pelos estudos da linguagem, argumenta sobre a influência cartesiana sobre um 

conjunto de produções teóricas que o autor denomina como o ‘objetivismo abstrato’. No 

entanto, para Bakhtin (1929/2012), a principal característica dos estudos da linguagem 

fundamentadas nesta perspectiva é a ideia de língua arbitrária e convencional. Dessa forma, o 

problema fundamental no estudo da linguagem no interior do objetivismo abstrato consiste em 

estabelecer relações entre os signos, no interior de um sistema fechado, desvinculando-o de sua 

relação com a realidade concreta, ou seja, a linguística deve voltar-se para a lógica interna da 

linguagem – tendo o signo matemático como o modelo semiótico por excelência. 

Embora o traçado histórico do objetivismo abstrato seja uma tarefa complexa de ser 

realizada, Bakhtin (1929/2012) assume que a teoria de Ferdinand Saussure se constitui como 

sua mais brilhante expressão. A este respeito, o autor afirma que 

Saussure deu a todas as ideias [desta] orientação uma clareza e uma precisão 

admiráveis. Suas formulações dos conceitos base da linguística tornaram-se clássicas. 

E mais, ele levou todas as suas reflexões a seu termo, dotando assim os traços 

essenciais do objetivismo abstrato de uma limpidez e de um rigor excepcionais 

(Bakhtin, 1929/2012, p. 87). 
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De acordo com Milani (2012) a linguística de Saussure deve ser compreendida a partir 

do esforço teórico do autor em propor coordenadas objetivas para o estudo da linguística. 

Assim, a partir do estabelecimento de tais diretrizes, o conhecimento produzido por este campo 

de problemas poderia ser considerado válido. Certamente, a teoria de Saussure assenta-se sob 

um conceito específico de ciência, fundamentado no racionalismo cartesiano, estabelecido a 

partir da primazia metodológica e que considera a história como um domínio irracional que 

corrompe a natureza lógica do sistema linguístico (Bakhtin, 1929/2012, p. 90). 

É a partir deste esforço que Saussure propõe a distinção entre linguagem, língua e fala, 

na qual as últimas são as constituintes da primeira. De acordo com Bakhtin (1929/2012), 

Saussure não assume a linguagem como objeto da linguística, uma vez que a compreende como 

um elemento heterogêneo que não possui uma unidade interna e leis autônomas. Dessa forma, 

a proposta de Saussure reside na assunção da língua como objeto da linguística – uma vez que 

esta é compreendida como um sistema de normas, estático e imutável (Bakhtin, 1929/2012). 

Sendo a língua um sistema de normas arbitrárias e independentes da consciência 

individual, Bakhtin (1929/2012) argumenta que para o objetivismo abstrato, o indivíduo recebe 

da sociedade um sistema já constituído, o qual só pode assimilar, ou seja, a língua é interpretada 

como um sistema estável e imutável de formas linguísticas, cujas modificações não estão 

vinculadas a um processo histórico e para a qual os atos individuais de fala são refrações ou 

variações fortuitas de tais normas. 

Para Bakhtin (1929/2012) o objetivismo abstrato não conseguiu superar a herança 

filológica que reside em sua base. Neste entendimento, na base de sua concepção de linguagem 

estão os procedimentos práticos e teóricos elaborados para o estudo das línguas mortas, 

conservadas especificamente por meio de documentos escritos: 

Podemos dizer que a linguística surgiu quando e onde surgiram exigências filológicas. 

Os imperativos da filologia engendraram a linguística, acalentaram-na e deixaram 

dentro de suas fraldas a flauta da filologia. Essa flauta tem por função despertar os 

mortos. Mas essa flauta carece de potência necessária para dominar a fala viva, com 

sua evolução permanente (Bakhtin, 1929/2012, p. 100) 

 

Em resumo, Bakhtin (1929/2012) indica que o objetivismo abstrato se caracteriza pela 

supremacia do valor normativo e estável da palavra em detrimento de seu caráter mutável, ou 

seja, assume a língua como a abstração de um sistema de normas cujo valor prevalece sobre o 

uso concreto da linguagem num determinado contexto ideológico. Além disso, representa a 

linguagem como um produto acabado (ergon), transmitido de geração em geração, no qual seus 

elementos gozam de maior importância do que o conjunto dinâmico que são capazes de formar. 
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Embora as análises destes autores (Taylor, 1985; Bakhtin, 1929/2012) ressaltem 

aspectos diferentes da produção teórica em relação à linguagem que sofre a influência do 

racionalismo cartesiano, há um elemento que subjaz tais formulações e que colocam em 

articulação o designativismo e objetivismo abstrato: a filosofia aristotélica que os fundamenta. 

De acordo com Marcondes (2010) Aristóteles assume que a palavra é um signo 

arbitrário que representa um conceito e este, por sua vez, é um signo mental das coisas. Dessa 

forma, a palavra não se relaciona de modo imediato com as coisas, mas sim, de modo mediado, 

a partir dos conceitos. A natureza arbitrária do signo requer, portanto, que sua relação com a 

realidade dependa de um conceito, este sim, não arbitrário – uma vez que é resultado da 

apreensão da realidade na mente16. Dessa forma, a ideia de um signo arbitrário, presente na 

filosofia aristotélica é o elemento que lança as bases para o desenvolvimento do designativismo 

– vertente de estudos da linguagem que, ao buscar identificar a principal função da linguagem, 

assume a nomeação de objetos (a designação) como sua característica primeva. 

Nesta discussão, Lafont (1993), argumenta que uma das maiores contribuições de 

Aristóteles aos estudos da linguagem foi a sistematização de uma teoria que lança as bases para 

a compreensão de sua dimensão sígnica, atribuindo à linguagem um papel de instrumento 

mediador entre dois polos: as coisas externas e as impressões da alma. Neste entendimento, 

Lafont (1993) atribui a Aristóteles a construção do primeiro modelo de interpretação da 

linguagem baseado na designação dos objetos por meio das palavras. Já no que se refere ao 

objetivismo abstrato discutido por Bakhtin (1929/2012), a concepção da língua como um 

conjunto de normas convencionais que fundamenta sua delimitação é, inicialmente, trabalhada 

na filosofia de Aristóteles. 

Em crítica à concepção objetivista da linguagem, Bakhtin (1929/2012) afirma que a 

língua, como um sistema de normas fixas, não existe de modo estático e imutável em nenhum 

momento da história, posto que está em constante alteração a partir de diferentes usos nas 

 

 
 

16 Esta ideia também foi discutida pelos gramáticos de Port-Royal, Antoine Arnauld e Pierre Nicole. De acordo 

com Robins (1967) os gramáticos de Port-Royal foram os responsáveis por desenvolver a filosofia da linguagem 

de Descartes, uma vez que este último não conferiu à linguagem uma posição de destaque em suas formulações. 

Para Marcondes (2010), na perspectiva de Antoine Arnauld e Pierre Nicole, as palavras são signos convencionais 

e arbitrários e o caminho para a superação do convencionalismo linguístico está no processo por meio do qual 

associamos as palavras às ideias. Neste sentido, embora o signo que designa um objeto seja arbitrário, o mesmo 

não pode ser dito em relação à ideia ou significado associado a este signo, uma vez que esta representa, de modo 

fiel, a realidade. De acordo com Robins (1967) uma das contribuições dos gramáticos de Port-Royal foi a 

elaboração de uma gramática geral, considerada como elemento subjacente à constituição de todas as línguas, sem 

estar melhor representada, no entanto, em qualquer língua em particular. Neste sentido, a perspectiva destes 

estudiosos influenciou a busca pelos universais linguísticos, sugerindo que em seus níveis estruturais mais 

profundos, as línguas compartilham aspectos formais que constituem um patrimônio comum da humanidade. 
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práticas sociais. Em sua perspectiva, o que existe objetivamente é a relação que se estabelece 

entre a consciência subjetiva e a língua como sistema dinâmico e objetivo. 

Por fim, Lafont (1993) ainda ressalta que na perspectiva aristotélica, há uma identidade 

entre o mundo exterior e a organização da sensibilidade humana que, por sua vez, é comum a 

todos os homens. Tal compreensão, ligada à representação de uma razão humana invariável é, 

na perspectiva da autora, a base das formulações sobre a linguagem desde Aristóteles até a 

filosofia de Kant. 

Ao indicar que a compreensão da linguagem fundamentada em Aristóteles é a base das 

formulações linguísticas dos filósofos racionalistas e constitui-se como a perspectiva dominante 

nos estudos da linguagem que antecedem a filosofia de Kant, Lafont (1993) não coloca em 

evidência as contribuições dos filósofos empiristas nesta discussão. Sendo assim, a perspectiva 

da autora não contempla um aspecto importante no estudo deste campo de problemas que, em 

certo sentido, pode representar uma passagem entre as concepções designativistas e 

expressivistas da linguagem conforme indicação de Taylor (1985). 

É necessário, portanto, buscarmos as contribuições de Hardcastle (2009) em suas 

formulações sobre a importância de Locke e Condillac para a delimitação de uma perspectiva 

empirista nos estudos da linguagem. Nesta perspectiva, o autor argumenta que a tradição de 

estudos da linguagem está em débito com as formulações de Locke e Condillac, uma vez que 

as contribuições destes autores, desenvolvidas como uma reação à perspectiva racionalista, já 

considerava que a linguagem possui um papel no processo de constituição da cognição. Sendo 

assim, o autor argumenta que a perspectiva destes filósofos influenciou e, em certo sentido, 

antecipou a perspectiva romântica e expressivista de Herder e Humboldt. 

Ao contrário das interpretações mais simplistas do empirismo de Locke, Hardcastle 

(2009) ressalta que para o filósofo inglês a construção do conhecimento é um processo cuja 

principal via implica em uma articulação entre os órgãos do sentido e a reflexão. Dessa forma, 

Hardcastle (2009) indica que Locke desenvolveu uma epistemologia fundamentada na 

experiência que, por sua vez, não menospreza o papel da razão no desenvolvimento da ciência 

e na qual o problema da linguagem está sempre subordinado ao problema do conhecimento. 

Nesta perspectiva, a consideração de que a linguagem é um instrumento fundamental para o 

desenvolvimento da memória, característica da filosofia empirista de Locke (Hardcastle, 2009) 

está um passo à frente em relação às teorias designativistas da linguagem, uma vez que passa a 

analisar a linguagem como um elemento que modifica o processo de cognição. 
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De acordo com Hardcastle (2009), a filosofia de Locke coloca em articulação linguagem 

e memória, aspecto também trabalhado por Condillac e desenvolvido no interior de suas 

formulações sobre a mediação simbólica. Para  Hardcastle (2009) Condillac foi um anti- 

cartesiano intransigente, tendo argumentado que todos os processos cognitivos eram derivados 

da experiência – entre eles a memória, a reflexão e a imaginação. Na perspectiva do filósofo 

francês, a linguagem possui um papel que ultrapassa sua dimensão instrumental de 

comunicação do pensamento. Nesta direção, Hardcastle (2009) afirma que para Condillac a 

linguagem é um meio de constituição do sujeito, a partir do qual o indivíduo passa a ter controle 

sobre o próprio comportamento17. 

No que se refere à discussão deste capítulo, é importante ressaltar que os filósofos do 

empirismo, sobretudo Locke e Condillac, se distanciam da perspectiva aristotélica/cartesiana 

de estudos da linguagem. Suas formulações, na perspectiva de Hardcastle (2009), antecipam 

alguns elementos da filosofia de Herder e Humboldt, bem como são importantes para o 

desenvolvimento da filosofia de Kant – uma vez que o problema central deste filósofo era a 

resolução dos impasses criados pelo embate entre racionalistas e empiristas na construção do 

conhecimento. 

Assim, se nos séculos XVII houve a preponderância das teorias designativas no estudo 

da linguagem, Taylor (1985) ressalta que os estudos linguísticos do século XVIII foram uma 

forte reação a esta perspectiva. Assim, o período romântico foi bastante influenciado pelo 

expressivismo cosmológico característico da filosofia de Platão e Santo Agostinho18 e uma de 

suas principais ideias é a concepção de que a linguagem constitui o pensamento. 

Neste período, houve uma profunda valorização da expressão – não somente a expressão 

linguística – mas também a artística, na qual o autor de uma obra se coloca no lugar do criador 

da natureza, conferindo a esta suas impressões e estados de espírito. Surge, neste contexto, o 

 

 
 

17 Hardcastle (2009) indica que possivelmente Vigotski entrou em contato com as ideias de Condillac durante seu 

período de formação na Universidade Popular de Shaniavski – sobretudo – por intermédio de G. Shpet. A hipótese 

de Hardcastle (2009) é que o entendimento de que a apropriação da linguagem e o desenvolvimento do pensamento 

verbal são fatores que possibilitam o controle sobre o próprio comportamento, característico da psicologia 

histórico-cultural, pode guardar relações com o empirismo de Condillac. 
18 De acordo com Taylor (1985), Platão e Santo Agostinho são responsáveis por lançar as bases de uma perspectiva 

de estudos da linguagem denominada pelo autor como o ‘expressivismo cosmológico’. Este modelo está 

fundamentado na criação divina, segundo o qual tudo que há na terra é expressão das ideias de Deus. Neste sentido, 

as ideias correspondem à verdadeira realidade e os objetos e estados do mundo são veículos de expressão (signos) 

dos desígnios divinos. Assim, o homem emprega o signo linguístico de modo semelhante ao processo de criação 

e ordenação do mundo (Cosmos) por Deus. Para Taylor (1985) o expressivismo cosmológico é a base das teorias 

da linguagem no período que marca a Idade Média até o Renascimento e sua característica central está na 

compreensão de que Deus é a origem de todo significado. Para uma discussão das ideias de Platão e Santo 

Agostinho em relação à linguagem, ver também Marcondes (2010). 
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expressivismo alemão – vertente de estudos da linguagem cuja expressão máxima é a filosofia 

de Humboldt (Taylor, 1985; Lafont, 1993). 

O expressivismo alemão, fundamentado na filosofia de Hamann19, Herder e Humboldt 

e marcado pelo contexto romântico no qual surgiu, questiona os pressupostos designativistas 

que assumem a língua como um sistema convencional, arbitrário, e assume uma postura 

qualitativamente diferente, compreendendo-a em sua capacidade de constituir e expressar os 

pensamentos em palavras (Taylor, 1985; Lafont, 1993). 

Assim, os autores deste período buscam ressaltar o fato de que a capacidade de 

expressão de ideias ou relações sobre os estados do mundo é anterior à disposição da 

aprendizagem do significado da palavra. De acordo com Taylor (1985), a ideia revolucionária 

do expressivismo alemão foi a de que o desenvolvimento de novas formas de expressão 

possibilita, no homem, o surgimento de novos sentimentos, além de contribuir para a tomada 

de consciência de seu próprio estado de espírito. Outro elemento de fundamental importância é 

que a linguagem, por mediação da língua, passa a ser relacionada também a um contexto 

cultural específico, deixando de ser uma manifestação de um indivíduo isolado que procura 

relacionar signos e significados no mundo material de modo puramente associativo (Taylor, 

1985). 

Lafont (1993), em consonância com os estudos de Taylor (1985), aponta que para o 

expressivismo alemão a função designativa da linguagem não pode ser abordada de modo 

mecânico e direto, mas sim, indiretamente, uma vez que é mediada por conceitos. Neste 

entendimento, as palavras não guardam relações diretas com os objetos que designam, mas sim, 

com seus significados que devem ser compreendidos como categorias ou classes de objetos, 

estabelecidas a partir do trabalho ativo da linguagem – a síntese. Dessa forma, a dimensão 

designativa da linguagem é abordada como designação indireta, ou seja, a relação entre as 

palavras e as coisas é mediada pelos significados ou conceitos. Embora tal afirmação possa 

aproximar o expressivismo alemão dos pressupostos aristotélicos que fundamentam as teorias 

designativistas da linguagem, para os teóricos do expressivismo alemão os signos não são 

arbitrários, antes, possuem relações históricas com seu referente material. 

Além disso, Taylor (1985) afirma que a atenção aos aspectos constitutivos da 

linguagem, característica marcante no expressivismo alemão, é uma mudança na forma a partir 

da qual se compreendia este processo até então. Tal perspectiva passa a considerar a linguagem 

 

19 Johann Georg Hamann (1730-1788) foi um filósofo alemão cujas formulações se voltavam para a relação entre 

linguagem, o conhecimento e a natureza humana. Para Gwen (2013), as reflexões de Hamann foram muito 

importantes para a delimitação da filosofia de Herder e Humbodlt. 
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no bojo das múltiplas possibilidades de expressão do homem e, neste sentido, o discurso 

linguístico é apenas uma das formas de expressão simbólica. Neste entendimento, os processos 

de expressão linguística ganham um estatuto ontológico, uma vez que são responsáveis pela 

constituição do pensamento e da concepção de mundo dos indivíduos. 

Para Lafont (1993), ao ressaltar os aspectos ativos e processuais da linguagem, bem 

como seu papel constitutivo em relação ao pensamento, o expressivismo alemão promove uma 

mudança paradigmática que afetou não somente os estudos da linguagem, mas igualmente a 

filosofia, uma vez que a linguagem passa a ser abordada em sua dimensão filosófica. Além 

disso, a consideração da linguagem como atividade (energeia) aponta para a criação de algo 

novo que não poderia existir sem este processo, ressaltando seu caráter sintético, fator que 

permite pensar a linguagem em seu papel constitutivo do pensamento e ressaltar a tese central 

do expressivismo alemão de que razão e linguagem são processos inseparáveis. Dessa forma, 

para o expressivismo alemão, é o trabalho ativo da linguagem que sintetiza as diferentes 

impressões do mundo e possibilita a conversão da representação em conceito (Lafont, 1993). 

Bakhtin (1929/2012) também ressalta que assumir a linguagem como um elemento 

dinâmico, processual e ativo é uma característica básica de um conjunto de estudos linguísticos, 

denominado por ele como o subjetivismo individualista20. Em sua análise, Bakhtin (1929/2012) 

também atribui a Humboldt o papel principal em meio a esta corrente de estudos e assume que 

o valor de suas contribuições residem na compreensão de que a linguagem possui um papel 

constitutivo em relação ao pensamento e, mais ainda, que a língua deve ser compreendida num 

processo de evolução ininterrupto, vinculada à sua história. 

A análise de Bakhtin (1929/2012) em relação à filosofia da linguagem de Humboldt 

coincide, em muitos pontos, com a proposta de Taylor (1985) e Lafont (1993). Neste sentido, 

ambos ressaltam a importância da história como categoria fundamental para a compreensão da 

linguística do século XVIII e XIX e, mais ainda, apontam a expressão como o termo chave para 

a compreensão desta vertente de estudos. A este respeito, Bakhtin (1929/2012, p.79) ainda 

 

 

 

 
 

20 Embora a discussão de Bakhtin em relação às duas perspectivas de estudo da linguagem (objetivismo abstrato e 

subjetivismo individualista) seja uma argumentação bem construída e nos permita uma compreensão mais 

profunda do campo de problemas da filosofia da linguagem, no que se refere à denominação do conjunto de estudos 

que partem de uma perspectiva humboldtiana, Bakhtin (1929/2012) a denomina, na apresentação do quarto 

capítulo de sua obra, como o subjetivismo idealista (p.74). No entanto, nas outras passagens do texto o autor 

trabalha a partir da denominação subjetivismo individualista. Tendo em vista que a crítica de Bakhtin (1929/2012) 

em relação à esta perspectiva incide sobre a ênfase dada ao caráter monológico da fala, trabalharemos neste texto 

a partir do termo subjetivismo individualista. 
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afirma que ‘toda expressão é, em princípio, de natureza artística’, o que também coloca em 

evidência a estreita relação entre a linguística diacrônica proposta por Humboldt e a estética21. 

No entanto, Bakhtin (1929/2012) também critica o subjetivismo individualista uma vez 

que, em sua interpretação, os estudos desta corrente superestimam os atos individuais de fala 

ao compreendê-los como o fundamento da língua. Na perspectiva do autor, ao apoiar sua 

reflexão na enunciação monológica, ou seja, na fala individual, o subjetivismo individualista 

perde a característica fundamental da prática linguística: seu caráter social e material. Além 

disso, Bakhtin (1929/2012, p. 115) critica a base expressivista da linguística humboldtiana, uma 

vez que a teoria da expressão supõe um dualismo: 

A teoria da expressão supõe inevitavelmente um certo dualismo entre o que é interior 

e o que é exterior, com primazia explícita do conteúdo interior, já que todo ato de 

objetivação (expressão) procede do interior para o exterior. Suas fontes são interiores. 

Não é por acaso que a teoria do subjetivismo individualista, como todas as teorias da 

expressão, só se pôde desenvolver sobre um terreno idealista e espiritualista. Tudo 

que é essencial é interior, o que é exterior só se torna essencial a título de receptáculo 

do conteúdo interior, de meio de expressão do espírito. 

 

A proposição de Bakhtin (1929/2012) em relação à superação de tal dualismo é um 

elemento que pode iluminar o processo de apropriação dos pressupostos humboldtianos no 

interior da perspectiva de Vigotski, uma vez que ambos partem de uma perspectiva teórica na 

qual a filosofia de Marx e Engels é a pedra angular. Assim, Bakhtin (1929/2012) propõe a 

superação de tal dualismo a partir de uma compreensão materialista dialética da realidade e da 

constituição do indivíduo, no qual o próprio conteúdo da expressão, bem como sua objetivação 

externa são criados a partir do mesmo elemento, ou seja, sua base material. 

Neste sentido, a perspectiva de Bakhtin (1929/2012) considera que o próprio centro 

organizador da expressão não está no interior do indivíduo, mas sim, no meio social do qual ele 

participa. Sendo assim, o caráter social do signo linguístico é ressaltado, modificando a 

compreensão da fala como enunciação unicamente individual e fazendo com que esta passe a 

ser compreendida no interior das relações sociais, como objeto que reflete e refrata a base 

material e social da qual é proveniente: A situação social mais imediata e o meio social mais 

 

 

 

21 Bakhtin (1929/2012) afirma que um dos desdobramentos mais férteis da linguística de Humboldt foi a teoria 

proposta por Karl Vossler, um linguista alemão responsável por desenvolver uma concepção estética da linguagem, 

segundo a qual a língua é compreendida a partir de sua natureza artística. Na perspectiva vossleriana, todo fato 

gramatical foi, antes, um fato estilístico. A compreensão da língua como um fenômeno estético também é 

característica marcante na obra de Benedetto Crocce que, ao conceber a linguística como a ciência da expressão 

por excelência, faz com que esta coincida com a estética. Vigotski (1934/2001) cita as contribuições de Vossler 

no interior de sua pesquisa sobre a relação entre pensamento e linguagem e se apropria, especialmente, da distinção 

entre sujeito gramatical e sujeito psicológico para delimitar as diferenças entre as linguagens interna, externa e 

escrita, no último capítulo de sua obra. Esta relação ainda será trabalhada neste texto. 
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amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a 

estrutura da enunciação (Bakhtin, 1929/2012, p. 117). 

No entanto, a afirmação de Bakhtin (1929/2012) de que a fala é compreendida por 

Humboldt como uma enunciação monológica segue em direção contrária às proposições de 

Lafont (1993), segundo as quais, Humboldt compreende a fala como um elemento social – na 

medida em que está direcionada ao outro e/ou a si mesmo como um outro. 

Embora existam contradições entre as interpretações de Bakhtin (1929/2012), Taylor 

(1985) e Lafont (1993), há um amplo consenso entre estes estudiosos de que Humboldt é 

precursor de uma ruptura no interior do campo dos estudos da linguagem e a principal 

característica que fundamenta seu pioneirismo é a consideração da linguagem em sua dimensão 

constitutiva do pensamento. 

No que se refere à interpretação de Taylor (1985), é importante destacar que a 

perspectiva designativista do século XVII e a expressivista do século XVIII colocaram, cada 

vez mais, a linguagem no centro das preocupações acerca da natureza humana. Neste sentido, 

a mudança de uma perspectiva para outra no devir histórico pode ser representada, inicialmente, 

por uma compreensão da linguagem como um instrumento e posteriormente, como um meio a 

partir do qual a subjetividade, em toda sua riqueza expressiva, é forjada. Nesta perspectiva, o 

pensamento moderno é herdeiro destas duas formas de compreender a linguagem e, mesmo que 

não concordemos com os aspectos mais específicos de uma perspectiva ou outra, a forma a 

partir da qual o homem contemporâneo aborda a linguagem guarda em si elementos 

fundamentais de ambas (Taylor, 1985). 

Com o objetivo de aprofundarmos um pouco mais na análise da teoria da linguagem de 

Humboldt, procuraremos trabalhar no tópico seguinte alguns elementos epistemológicos que, 

assim como a localização de suas contribuições teóricas aos estudos da linguagem no século 

XIX, também permitem a compreensão da teoria humboldtiana em seus aspectos mais 

profundos, garantindo um olhar amplo sobre suas formulações. 

 

2.2. A FILOSOFIA DA LINGUAGEM DE HUMBOLDT: UM DEBATE 

EPISTEMOLÓGICO 

 

 

A discussão acerca dos aspectos epistemológicos da obra de Humboldt é um debate 

extremamente complexo, uma vez que coloca em articulação dois elementos que mobilizam 

toda a tradição do pensamento ocidental: linguagem e conhecimento. Em suas linhas mais 
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gerais, esta discussão coloca em evidência a questão referente ao papel da linguagem na 

produção do conhecimento que, por sua vez, se desdobra em outras inúmeras outras questões: 

Qual é a origem da linguagem? A linguagem é lógica ou é poesia? Ela reflete a realidade ou é 

responsável por construí-la? É fonte de erro ou via de acesso à verdade? É instrumento do 

pensamento ou o constitui? 

Neste entendimento, o campo de estudos da linguagem se articula de modo a responder 

os questionamentos suscitados a partir da relação entre linguagem e conhecimento e, embora 

não tenhamos a pretensão de responder às questões colocadas acima, é possível supor que as 

respostas construídas a partir das diferentes escolas de pensamento caminham em diversas 

direções – complementares, semelhantes ou opostas. As diferenças entre a forma a partir da 

qual a linguagem é abordada na história do pensamento moderno pode ser exemplificada a 

partir da relação entre designativismo e expressivismo analisado por Taylor (1985), ou entre o 

subjetivismo individualista e o objetivismo abstrato, conforme a proposição de Bakhtin 

(1929/2012) que, certamente, também oferecem diferentes respostas no que se refere à relação 

entre linguagem e conhecimento. 

Tendo em vista a amplitude desta tarefa, as considerações epistemológicas que serão 

trabalhadas neste tópico terão por base o debate existente entre alguns dos principais estudiosos 

da filosofia de Humboldt, como Cassirer (1923/2001), Chomsky (1967/1969), Valverde (1954), 

Robins (1967/2004), Lafont (1993) e Milani (2012) que, embora assumam a teoria 

humboldtiana como seu objeto de investigação, não delimitam em uníssono quais são as 

afiliações epistemológicas da teoria da linguagem delimitada por Humboldt. Neste sentido, a 

discussão que se segue não tem por objetivo solucionar os impasses encontrados na discussão 

epistemológica promovida pelos autores citados, antes, buscamos apresentar as linhas gerais 

deste debate cientes de sua circunscrição entre um conjunto de autores que, em seu rigor no 

tratamento desta questão, também não oferecem uma palavra final sobre as vinculações 

epistemológicas humboldtianas. 

Os impasses referentes à fundamentação epistemológica da obra de Humboldt podem 

ser justificados por meio das considerações de Losonsky (1999, p. 24, tradução nossa), ao 

estabelecer que nenhuma tradição específica tem uma posição privilegiada no pensamento de 

Humboldt. Humboldt perseguiu ideias e problemas, não escolas ou personalidades, e sua 

filosofia da linguagem é uma corrente de cruzamento entre diversas tendências. Neste sentido, 

procuramos discutir os principais elementos epistemológicos presentes no pensamento de 

Humboldt, cientes do fato de que este debate ultrapassa os limites e objetivos deste trabalho, 
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porém, são essenciais para a compreensão de alguns elementos do nosso objeto de investigação: 

a apropriação dos estudos da linguagem de Humboldt na delimitação da teoria sobre 

pensamento e linguagem de Vigotski. 

Embora a discussão acerca dos elementos epistemológicos da perspectiva de Humboldt 

seja uma questão controversa, é possível afirmar que este debate coloca em diálogo a tradição 

cartesiana e racionalista de estudos da linguagem (Chomsky, 1967/1969) e a filosofia 

transcendental de Kant (Cassirer, 1923/2001; Valverde, 1954; Robins,1967; Lafont, 1993 e 

Milani, 2012). No entanto, mesmo entre os estudiosos que atribuem à filosofia transcendental 

de Kant o papel da principal vertente epistemológica dos estudos humboldtianos, este debate 

possui várias nuances teóricas que abordam a questão de diferentes maneiras, como se verá a 

seguir. 

De acordo com Chomsky (1967/1969), Humboldt é representante de um conjunto de 

estudos da linguagem do século XIX que retomam algumas discussões que haviam sido 

trabalhadas por teóricos deste campo de problemas nos séculos anteriores. A retomada das 

discussões acerca da forma, estrutura e do aspecto criador da linguagem, realizadas por 

Cordemoy22, Herder e Humboldt, marca o que o autor denomina por linguística cartesiana. 

A visão mecanicista do organismo humano no racionalismo cartesiano e a suspensão de 

todas as crenças a partir da dúvida absoluta, levam Descartes a confirmar a existência do sujeito 

a partir do pensamento expresso em sua famosa fórmula Cogito ergo sum. Chomsky 

(1967/1969) afirma que o questionamento suscitado pela linguística a partir do cogito 

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

existência do outro a partir de sua própria experiência de pensamento, elemento conhecido 

como o solipsismo cartesiano. 

Para Chomsky (1967/1969) a relação dialógica possui uma grande importância no 

interior da linguística cartesiana, uma vez que é a partir dela que é possível comprovar a 

existência do outro semelhante, postulando então que o homem é regido por dois princípios: o 

princípio mecânico e o princípio criador. O princípio criador é responsável pela linguagem, 

fazendo com que esta tenha em si um aspecto criador, uma vez que falar não é repetir as 

 

 

 
22 Géraud de Cordemoy (1626 – 1684) Filósofo, historiador e advogado francês, considerado como um dos 

cartesianos mais importantes após a morte de Descartes. De acordo com Ablondi (2014), foi um dos primeiros, 

senão o primeiro cartesiano a argumentar que a metafísica cartesiana levava ao ocasionalismo, a doutrina que 

afirma que Deus é a única e verdadeira causa ativa no mundo. Um de seus principais textos é o Discours Physique 

de la Parole (1668), no qual desenvolve a ideia de que o princípio que regula a linguagem não é o princípio 

mecânico, mas sim o princípio criador, que possibilita ao ser pensante comprovar a existência de seres semelhantes. 
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mesmas palavras que chegam ao ouvido, mas sim, proferir outras a propósito daquelas 

(Cordemoy citado por Chomsky, 1967/1969, p.28, tradução nossa). 

Dessa forma, Chomsky afirma que o elemento central da linguística cartesiana é o 

aspecto criador da linguagem – uma vez que é apenas a partir deste aspecto que o Cogito 

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

pode ser comprovada pela noção de intersubjetividade, fundamentada na relação dialógica entre 

os sujeitos. 

Ainda de acordo com Chomsky (1967/1969), o aspecto criador da linguagem encontra 

sua maior expressão na filosofia por meio das contribuições de Humboldt, pois ele a considera 

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

produto acabado. A este respeito, Robins (1967) também ressalta que uma das principais 

contribuições de Humboldt à linguística é a ênfase dada ao aspecto criador da linguagem. Nessa 

perspectiva, a linguagem é identificada com a capacidade que o indivíduo possui de fazer um 

uso infinito de recursos linguísticos finitos, ou seja, de produzir e entender enunciados que 

ultrapassam as regras estabelecidas pela língua. 

A análise de Chomsky (1967/1969) sobre teoria de Humboldt e seus interlocutores 

confere aos estudos da linguagem do início do século XIX uma grande relevância para a 

constituição do pensamento moderno, uma vez que compreende as contribuições destes autores 

como o braço direito do racionalismo cartesiano, sem o qual a filosofia de Descartes 

permaneceria enclausurada entre as paredes de seu solipsismo. Assim, a perspectiva de 

Chomsky (1967/1969) não considera as contribuições de Humboldt à filosofia como uma 

ruptura na forma a partir da qual a linguagem era compreendida naquele contexto, ao contrário, 

indica que esta representa uma continuidade ou, no máximo, uma retomada no estudo de 

aspectos linguísticos que já haviam sido abordados por outros autores no século XVIII, como a 

forma, a estrutura e o aspecto criador da linguagem. Neste entendimento, Chomsky (1967/1969) 

assume a perspectiva humboldtiana como uma continuidade da filosofia de Descartes, sendo 

responsável pela superação do solipsismo cartesiano a partir do uso criativo da língua. 

No entanto, tal abordagem se difere das interpretações das ideias de Humboldt 

realizadas por Cassirer (1923/2001), Robins (1967) e Milani (2012) que procuram estabelecer 

uma relação de continuidade entre a teoria de Humboldt e a filosofia transcendental de Kant. 

Nesta perspectiva, no que se refere à fundamentação epistemológica dos estudos de Humboldt, 

Robins (1967) destaca a influência de Immanuel Kant (1724-1804) e sua teoria da apercepção, 
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segundo a qual as sensações provenientes da experiência no mundo exterior são ordenadas pelas 

categorias universais do entendimento: espaço, tempo e causalidade. 

Cassirer (1923/2001), por sua vez, afirma que a distinção entre a matéria e a forma, 

elementos fundamentais na concepção de linguagem de Humboldt, tem suas raízes na filosofia 

de Kant. Neste sentido, Cassirer (1923/2001) indica que na perspectiva kantiana a forma é uma 

mera representação das relações, porém, na medida em que o conhecimento dos fenômenos está 

vinculado à relação entre tempo e espaço, a forma é o princípio básico do conhecimento. Assim, 

a representação dos objetos ou a vinculação de um objeto à sua representação não pode ser 

considerada como um ato espontâneo do espírito mas sim, como o resultado do trabalho ativo 

do juízo – compreendido como o modo de submeter os dados do conhecimento à unidade da 

apercepção. Nesta perspectiva, Cassirer (1923/2001, p. 149-150) afirma que para Humboldt 

Em toda língua completa e perfeitamente estruturada, o ato da designação de um 

conceito através de determinadas características materiais deve vir acompanhado de 

um trabalho específico e de uma definição formal própria, que traslada o conceito para 

uma determinada categoria do pensamento, isto é, permite, por exemplo, que ele seja 

classificado como a substância, propriedade ou atividade 

 

Dessa forma, Cassirer (1923/2001) indica que a unidade do juízo na perspectiva de 

Humboldt é conferida a partir do trabalho ativo da linguagem, responsável por estabelecer a 

síntese entre matéria e forma, resultando no desenvolvimento dos conceitos. Assim, a 

linguagem – em suas relações constitutivas do pensamento – é um elemento fundamental para 

a construção do conhecimento, uma vez que sua função é converter as impressões sensíveis em 

representação e classificá-las em suas relações com as categorias do pensamento, possibilitando 

o pensamento conceitual. Sendo assim, a análise empreendida por Cassirer (1923/2001) em 

relação à teoria da linguagem de Humboldt atribui a esta uma vinculação explícita à filosofia 

de Kant, uma vez que parte de sua distinção entre forma e matéria para desenvolver sua tese a 

respeito da relação entre pensamento e linguagem. 

A argumentação de Milani (2012) também segue os mesmos princípios da análise de 

Cassirer (1923/2001), uma vez que ao situar a obra de Humboldt em meio aos profundos 

debates entre o racionalismo e o empirismo característicos do século XIX, afirma que Humboldt 

assume uma posição evidente neste debate: Nitidamente kantiano e idealista, ele [Humboldt] 

demonstra ter pensamentos intermediários entre o uso da razão absoluta e da experimentação 

absoluta (Milani, 2012, p. 22). Sendo assim, Humboldt parte do pressuposto de que o homem 

é racional e sensível e segue os princípios críticos da filosofia de Immanuel Kant em suas 

formulações linguísticas no início do século XIX. 
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Por outro lado, a perspectiva de Lafont (1993) indica uma ruptura entre a filosofia de 

Kant e os estudos da linguagem de Humboldt e seus interlocutores. Para Lafont (1993), a 

tradição filosófica denominada Hamann-Herder-Humboldt se fundamenta em uma crítica à 

filosofia transcendental de Immanuel Kant e segue em direção oposta às suas formulações. 

Neste entendimento, Hamann, Herder e Humboldt empreendem uma crítica à Kant e à sua 

noção de razão pura, independente da linguagem e desvinculada dos processos históricos e 

sociais que permeiam sua constituição. Dessa forma, as contribuições destes autores promovem 

uma revolução paradigmática no interior da filosofia conhecida como a virada linguística – 

marcada pela mudança da filosofia da consciência para a filosofia da linguagem. 

Para Lafont (1993) a virada linguística se fundamenta na crítica à concepção tradicional 

de linguagem, concebida como um instrumento de designação e cujo papel estaria reduzido a 

mediar a relação sujeito-objeto. Esta crítica se fundamenta a partir da consideração da 

linguagem como elemento constitutivo do pensamento e neste sentido, traz consigo a 

destranscendentalização da razão, ou seja, a razão passa a ser compreendida como uma 

categoria situada, contextualizada e estreitamente vinculada à pluralidade de linguagens 

históricas a partir da qual é constituída. 

De acordo com Lafont (1993), a destranscendentalização da razão é uma das 

consequências da identificação da dependência do pensamento em relação à linguagem, uma 

vez que, ao abordar a linguagem a partir das condições históricas de sua formulação, a teoria 

da linguagem de Humboldt destitui a razão de seu status transcendental e apriorístico, indicando 

também, sua dependência ao contexto histórico-cultural no qual é forjada. Neste entendimento, 

a tradição humboldtiana de estudos da linguagem indica a linguagem como uma raiz comum 

da razão e da sensibilidade, ressaltando seu caráter tanto empírico, quanto teórico ou conceitual. 

Assim, uma vez que a linguagem realiza a síntese da experiência humana no mundo, o uso 

espontâneo da língua implica em uma relação com as vias do entendimento que, por sua vez, 

foram traçados linguisticamente e portanto, a distinção entre razão pura e razão prática, 

conforme a proposição kantiana, é ilusória (Lafont, 1993). 

Valverde (1954), em seu tratamento à questão epistemológica da obra de Humboldt 

também assume uma perspectiva crítica em relação à sua vinculação à filosofia transcendental. 

Neste sentido, argumenta que 

é obvio registrar que [Humboldt] se move dentro do mundo idealista pós-kantiano, 

porém, em contrapartida, é muito difícil marcar suas zonas de originalidade e 

recapitulação, por movimentar-se em coordenadas distintas, fora do plano de 

continuidade dialética dos que sucederam Kant (Valverde, 1954, p. 26, tradução 

nossa). 
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No entanto, Valverde (1954) aponta que Humboldt assumiu uma postura de profunda 

devoção em relação à filosofia de Kant, porém, sua filiação a esta perspectiva epistemológica 

deve ser compreendida em termos amplos e não em suas especificidades. Assim, o que 

caracteriza o pensamento de Humboldt, sob o marco do criticismo pós-kantiano, é seu idealismo 

ativo e dinâmico, embora este elemento não esteja presente em sua obra de modo explícito e 

sistematizado. Em síntese, Valverde (1954, p. 27, tradução nossa) indica que Humboldt 

permanece dentro do que é lícito segundo Kant. (Ou, se preferir outra tradução: ‘depois de 

Kant’). Ou seja, Humboldt se instala dentro das fronteiras kantianas, em um criticismo que 

restringe antidogmaticamente as possibilidades cognitivas. 

Neste entendimento, Losonsky (1999) conclui que o maior interesse de Humboldt era 

fundir sua teoria da linguagem e sua preocupação relacionada à articulação entre razão e 

sensibilidade como categorias formadoras da experiência humana, conforme proposto por Kant. 

Porém, o autor indica que a perspectiva de Humboldt está próxima à crítica realizada por Jacobi 

em relação a Kant, segundo o qual o filósofo de Köningsberg não abordou de modo adequado 

a relação entre razão e sensibilidade – o que faz com que Humboldt busque na linguagem a raiz 

comum entre estas duas categorias. Assim, Losonsky (1999) afirma que o que Humboldt traz à 

filosofia kantiana é a ideia de que o signo linguístico externo contribui para a síntese da intuição 

na produção de uma representação, ou seja, a palavra, em sua dimensão sensível, é fundamental 

para o desenvolvimento do pensamento, ao possibilitar a expressão de sua dimensão conceitual 

– seu significado. 

No que se refere à interpretação epistemológica de Chomsky (1967/1969) aos estudos 

de Humboldt, se o designativismo tem sua origem na revolução científica do século XVII, 

conforme discutido anteriormente, e destaca a centralidade da perspectiva cartesiana para sua 

formulação, seria demasiadamente contraditório concordar com a tese que coloca as 

contribuições de Humboldt em posição de destaque na denominada linguística cartesiana23, 

posto que, conforme Taylor (1985) e Lafont (1993), a teoria de Humboldt segue os princípios 

estabelecidos por Hamann e Herder e critica, de modo contundente, o designativismo e tem por 

objetivo modificar elementos estruturais que compõem esta perspectiva de estudos da 

linguagem. 

 

23 Losonsky (1999) indica que a apropriação das ideias de Humboldt para o desenvolvimento da Gramática 

Gerativista de Chomsky sofreu inúmeras críticas advindas de diversos estudiosos da teoria da linguagem de 

Humboldt. Segundo o autor, a Gramática Gerativista de Chomsky é parte de um projeto científico que trata a 

linguagem como um objeto que pode ser explicado por meios empíricos. No entanto, na perspectiva de Humboldt, 

a análise científica da linguagem se reduz aos seus produtos (Ergon), estando impossibilitada de estudá-la em sua 

essência – uma atividade (Energeia). Tais conceitos são centrais na concepção de linguagem de Humboldt e serão 

trabalhados no tópico seguinte deste texto. 
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Já no que tange à articulação entre os estudos da linguagem de Humboldt e a filosofia 

transcendental de Kant, podemos ampliar a discussão de Cassirer (1923/2001), Robins (1967) 

e Milani (2012) a partir das considerações de Lafont (1993), Valverde (1954) e Losonsky 

(1999) indicando que as contribuições de Humboldt representam uma ruptura e, ao mesmo 

tempo, uma continuidade em relação à filosofia transcendental. Tais contribuições podem ser 

consideradas uma continuidade da tese kantiana posto que também compreendem que a base 

do conhecimento está na confluência entre sensibilidade e razão porém, são uma ruptura em 

relação a Kant uma vez que discordam deste filósofo no que se refere à existência de uma razão 

pura, desvinculada do uso criativo da linguagem e das condições históricas que a fundamentam. 

A partir desta breve exposição a respeito das vinculações epistemológicas da teoria de 

Humboldt sobre a linguagem, é possível notar que este debate ainda necessita maiores 

esclarecimentos, uma vez que a obra de Humboldt possui um caráter heterogêneo que dificulta 

sua análise sistemática. Porém, a identificação da linguagem como um elemento que possibilita 

a experiência do homem no mundo, sendo a origem comum das categorias fundamentais do 

entendimento pode ser considerada uma contribuição significativa de Humboldt em relação aos 

questionamentos suscitados pela relação entre linguagem e conhecimento e, neste sentido, deve 

ser levada em consideração para o entendimento da teoria humboldtiana em seus aspectos 

basilares. 

Tendo apresentado as linhas gerais do debate epistemológico relacionado aos estudos 

da linguagem de Humboldt, o próximo tópico pretende analisar as categorias fundamentais que 

constituem seu sistema teórico. Neste sentido, a exposição a seguir busca discutir a concepção 

de linguagem de Humboldt a partir da delimitação das categorias que a compõem, tendo por 

objetivo básico a construção de uma matriz teórica que, por sua vez, será o elemento norteador 

para a análise da apropriação dos estudos da linguagem de Humboldt por Vigotski, na 

delimitação de sua teoria sobre a relação entre pensamento e linguagem. 

 
2.3. A FILOSOFIA DA LINGUAGEM DE HUMBOLDT: CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

 
Após termos percorrido nos tópicos anteriores uma trajetória que teve como objetivo 

apresentar alguns elementos que favorecem o entendimento da teoria da linguagem de 

Humboldt, discutiremos nesta parte do texto alguns conceitos fundamentais que compõem seu 

sistema teórico, buscando relacioná-los com a totalidade de suas formulações. Neste sentido, 
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partimos da necessidade de voltarmos nosso olhar para os elementos que constituem o texto 

original de Humboldt, em busca das principais concepções que delimitam as fronteiras de sua 

teoria da linguagem. Sendo assim, centralizamos nossos esforços de investigação na obra Sobre 

a Diversidade da Estrutura Linguagem Humana e sua Influência Sobre o Desenvolvimento 

Espiritual da Humanidade24 (Humboldt, 1836/1990), uma vez que, embora os estudos sobre a 

linguagem de Humboldt tenham sido realizados em uma série de obras específicas, é nesta que 

o tema se concentra e ganha maior expressão (Valverde, 1954). 

Do ponto de vista metodológico, a leitura da obra de Humboldt (1836/1990) teve como 

parâmetro básico a busca pelos principais elementos que constituem sua concepção de 

linguagem, bem como os fatores que explicitam a principal tese humboldtiana de que a 

linguagem possui um papel constitutivo em relação ao pensamento. Ao voltarmos nossa atenção 

para os elementos que compõem a espinha dorsal da argumentação humboldtiana sobre a 

linguagem, foi possível identificar não apenas o centro de sua argumentação, mas também os 

elementos teóricos que partem de sua tese central e ao mesmo tempo, sustentam sua 

argumentação. Assim, partimos das considerações de Cassirer (1923/2001, p. 140) ao indicar 

que em qualquer exposição das ideias principais de Humboldt torna-se necessário agrupar a 

totalidade destas ideias em torno de determinados centros sistemáticos – mesmo quando ele 

próprio não caracterizou e ressaltou estes centros como tais. 

É importante ressaltar que não é pretensão deste trabalho esgotar as discussões acerca 

da concepção de linguagem de Humboldt e dos elementos teóricos que a cercam, uma vez que 

mesmo no interior do recorte no qual esta investigação foi proposta sua concepção de linguagem 

se apresenta de forma bastante fluida e por vezes indica alguns elementos pouco sistematizados. 

Sendo assim, serão discutidos alguns aspectos que constituem o núcleo de suas formulações 

sobre a linguagem sem a pretensão, portanto, de encerrar este debate ou de solucionar as aporias 

do texto humboldtiano. 

Sendo assim, nosso objetivo ao analisar a concepção de linguagem de Humboldt foi 

delimitar seus principais aspectos e construir categorias que permitissem a visualização de seu 

 

 

24 O título original da obra Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die 

geistige Entwickelung des Menschengeschlechts (Humboldt, 1836) apresenta-se de modo diferente nas traduções 

consultadas para a realização desta pesquisa. A edição inglesa, editada por Michael Losonsky (Humboldt, 

1836/1999), foi intitulada On Language: On the Diversity of Human Language Construction and its Influence on 

the Mental Development of the Human Species. Já a edição espanhola, traduzida por Ana Agud (Humboldt, 

1836/1990), recebeu o título Sobre la Diversidad de la Estructura del Lenguaje Humano y su Influencia Sobre el 

Desarrollo Espiritual de la Humanidad. Do ponto de vista metodológico, procuramos cotejar as traduções em 

língua inglesa e espanhola da obra de Humboldt e no que se refere às citações presentes neste texto optamos pela 

tradução do Espanhol. 
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sistema teórico, a partir da tensão entre os elementos conceituais que o compõem, bem como 

em relação aos aspectos históricos e epistemológicos já discutidos neste texto, estabelecendo 

três níveis de análise de suas formulações. Neste sentido, as categorias de análise emergentes 

do texto humboldtiano tem por objetivo expressar as linhas gerais de sua concepção de 

linguagem e compor uma matriz teórica que será a chave de interpretação do processo de 

apropriação da filosofia da linguagem de Humboldt por Vigotski. 

Sendo assim, partimos do entendimento de que a matriz teórica delimitada a partir da 

leitura da obra de Humboldt (1836/1990) irá atuar como a lente a partir da qual as formulações 

de Vigotski serão interpretadas, permitindo a comparação entre os elementos que compõem 

ambas as teorias e explicitando, dessa forma, o movimento de Vigotski em relação à Humboldt, 

ora indicando suas zonas teóricas de proximidade, ora ressaltando suas zonas de 

distanciamento, reformulação ou originalidade. 

No que se refere à organização deste tópico, inicialmente discutiremos alguns elementos 

referentes à forma de exposição das ideias de humboldtianas (Humboldt, 1836/1990), para 

posteriormente, passarmos à análise de seu conteúdo. Neste sentido, a discussão que se segue 

está organizada a partir das categorias delimitadas, quais sejam: a relação entre pensamento e 

linguagem; a origem da linguagem; linguagem e concepção de mundo e, por fim, a linguagem 

como atividade dialógica. 

 

2.3.1. Sobre a diversidade da estrutura da linguagem humana: A obra 

 
 

Publicada postumamente por iniciativa de seu irmão, Alexander von Humboldt, Sobre 

a Diversidade da Estrutura da Linguagem Humana e sua Influência Sobre o Desenvolvimento 

Espiritual da Humanidade (Humboldt, 1836/1990) é a exposição central e mais extensa das 

ideias linguísticas de Humboldt e, embora possa ser considerada sua obra capital, a 

impossibilidade de realização de uma revisão final pelo próprio autor, confere ao texto um ar 

heterogêneo no que se refere ao seu conteúdo e estilo de exposição (Valverde, 1954). 

De acordo com Alexander von Humboldt (1836/1999), Wilhelm von Humboldt 

trabalhou de modo intenso nos últimos anos de sua vida e obteve a colaboração de inúmeros 

estudiosos da linguagem que enviavam grande quantidade de materiais, como gramáticas, 

dicionários e listas de palavras, relacionados às diferentes línguas ao redor do mundo25. Este é 

 

25 Este elemento possui importância fundamental no estabelecimento de um diálogo entre os estudos da linguagem, 

a Psicologia e a Antropologia, uma vez que, na perspectiva humboldtiana, há uma estreita relação entre a língua e 

o espírito nacional – bem como uma dependência do pensamento em relação à linguagem. Sendo assim, o estudo 
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o caso, por exemplo, das contribuições de John J. Crawfurd, físico e diplomata escocês cujo 

interesse também se voltava para as diferenças linguísticas entre os povos, que enviou os 

manuscritos de suas pesquisas sobre os dialetos malaios para Humboldt pouco tempo antes de 

sua morte. Segundo Alexander von Humboldt, os manuscritos de Crawfurd continham, entre 

outros elementos, uma gramática e três dicionários javaneses que foram fundamentais para o 

desenvolvimento da teoria humboldtiana (Humboldt, 1936/1999). 

Porém, os resultados de pesquisas de campo, como as realizadas por John J. Crawfurd, 

embora tenham contribuído para o desenvolvimento da teoria humboldtiana, também 

favoreceram para que a obra de Humboldt permanecesse aberta até o dia de sua morte, 

impossibilitando um tratamento homogêneo aos dados produzidos a partir da empiria. Assim, 

na impossibilidade de uma revisão final realizada pelo próprio autor, a publicação do texto de 

Humboldt em 1836 contou com a colaboração e revisão de grandes autores da época, entre eles, 

Johann Karl Eduard Buschmann, expoente da filologia alemã e pesquisador das línguas do 

sudeste asiático que, por ter trabalhado de forma próxima a Alexander e Wilhelm von 

Humboldt, foi o responsável pela estrutura final da obra (Humboldt, 1836/1999). 

Cassirer (1923/2001), por sua vez, ressalta a dificuldade em expor uma síntese das ideias 

humboldtianas acerca da linguagem, posto que suas ideias expressam um conteúdo que não se 

deixa reduzir a uma simples fórmula ou a uma definição abstrata. Antes, cada um dos elementos 

teóricos trabalhados por Humboldt está remetido à totalidade de sua teoria e, em sua exposição 

conceitual, vibra sempre uma tonalidade estética do sentimento, uma atmosfera artística, que 

anima a exposição, mas, ao mesmo tempo, encobre a articulação e a estrutura das ideias 

(Cassirer, 1923/2001, p. 141). 

No entanto, apesar dessa complexidade, a leitura realizada permitiu a construção de 

categorias que podem ser tomadas como descritores da teoria de Humboldt, sem contudo, 

pretender uma redução de seu pensamento, são elas: 1. A relação entre pensamento e 

linguagem, na qual será discutida a tese humboldtiana que afirma que a linguagem possui um 

papel constitutivo em relação ao pensamento; 2. A origem da linguagem, indicando a 

impossibilidade de, na perspectiva de Humboldt, delimitar a origem da linguagem como 

produto da atividade do homem; 3. Linguagem e concepção de mundo, ressaltando a relação 

entre a linguagem e a construção de uma concepção de mundo, bem como o caráter relativista 

desta tese e, por fim, 4. A linguagem como atividade dialógica, na qual será discutida a relação 

 
 

da língua de um povo permite a compreensão de aspectos fundamentais relacionados à sua forma de vida, seus 

costumes e sua forma de compreensão da realidade. 
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entre linguagem e diálogo, indicando o caráter social da manifestação da linguagem como 

fenômeno. 

 
2.3.2. A relação entre pensamento e linguagem 

 
 

A principal tese defendida por Humboldt (1836/1990), em torno da qual giram os 

demais elementos de sua teoria da linguagem, refere-se à forma a partir da qual o autor 

compreende a relação entre pensamento e linguagem. Em sua perspectiva, a linguagem está 

profundamente articulada com a capacidade humana de pensar e sentir e assim, é o elemento 

que possibilita a experiência no mundo. Humboldt (1836/1990, p. 61, tradução nossa) afirma 

que nós fazemos a distinção entre intelecto e linguagem, mas na realidade tal cisão não existe. 

Tal afirmação coloca as contribuições de Humboldt (1836/1990) em posição de 

destaque nos estudos da linguagem, uma vez que modifica profundamente a forma a partir da 

qual a relação entre linguagem e pensamento era compreendida até então. Neste sentido, 

Humboldt (1836/1990, p. 77, tradução nossa) indica que onde a linguagem não entra em ação, 

não seria possível formar conceitos e nem, portanto, pensar realmente e, assim, amplia a noção 

de linguagem que limitava seu papel a um instrumento do pensamento, passando a considerá- 

la como um fator fundamental para a constituição do próprio pensamento. A este respeito, 

Humboldt (1836/1990, p. 74, tradução nossa) ainda ressalta que 

a linguagem é o órgão que forma a ideia26. A atividade intelectual, inteiramente 

interior e que, de certa maneira, transcorre sem deixar vestígios, se torna exterior no 

discurso graças ao som e, com ele, perceptível aos sentidos. Por isso atividade 

intelectual e linguagem são um e inseparáveis. Mas aquela contém também em si 

mesma a necessidade de entrar em união com o som linguístico; de outro modo o 

pensamento não alcançaria nitidez e nem a representação se converteria em um 

conceito. A união indivisível da ideia, do aparato vocal e da audição com a linguagem 

tem sua raiz na disposição originária da natureza humana, que não é susceptível de 

explicações. 

 

Sendo assim, é no exercício da linguagem que construímos um conceito e o próprio pensamento 

contém, como característica inerente à sua condição interna, a necessidade de se unir ao 

 
 

26 Entre as edições espanhola e inglesa há diferenças significativas nesta passagem. Enquanto a edição em 

espanhol, traduzida por Ana Agud (Humboldt, 1836/1990) trabalha com os termos idea e actividad intelectual, a 

edição inglesa traduzida por Losonsky (Humboldt, 1836/1999) utiliza a palavra thought para designar estes 

elementos: A linguagem é o órgão formador do pensamento. A atividade intelectual, inteiramente mental e interna 

e que, até certo ponto, transcorre sem deixar vestígios é, por meio do som, externalizada no discurso e perceptível 

aos sentidos. Pensamento e linguagem são, portanto, um só e inseparáveis um do outro. Mas o primeiro é também 

intrinsecamente vinculado à necessidade de entrar em união com o som verbal; de outra forma, o pensamento 

não seria capaz de explicitar-se e nem a representação se tornaria um conceito. O inseparável limite entre o 

pensamento, do aparato vocal e da audição para a linguagem é, inalteravelmente enraizado na constituição 

original da natureza humana, que não pode ser explicada (Humboldt, 1836/1999, p. 54, tradução e grifos nossos). 
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discurso para ser nítido, expresso – sob a pena de, se não o fizer, impedir que a representação 

se torne um conceito. Ao unir-se ao discurso, o pensamento ultrapassa sua obscuridade e 

mostra-se à luz e, ao expressar a síntese das percepções sensíveis sobre diferentes estados do 

mundo, possibilita a apreensão dos objetos pela razão. Embora a citação anterior ofereça 

margens para a interpretação de que pensamento e linguagem são o mesmo processo, Milani 

(2012) e Valverde (1954) argumentam que esta é uma compreensão equivocada da teoria 

humboldtiana e afirmam que para Humboldt, linguagem e pensamento devem ser 

compreendidos como dois processos diferentes, porém profundamente interligados entre si. 

Para tornar mais clara a relação constitutiva entre linguagem e pensamento, Humboldt 

(1836/1990, p. 77, tradução nossa) afirma que 

A atividade subjetiva forma no pensamento um objeto, pois nenhuma classe de 

representação pode ser concebida como mera contemplação receptiva de um objeto 

que existe previamente. A atividade dos sentidos deve se unir com a ação interna do 

espírito em uma síntese, e desta união se desprende a representação, a qual se opõe 

então a força subjetiva como objeto, e retorna a esta sob uma nova percepção. Porém, 

para tanto é indispensável a linguagem, pois o esforço do espírito para irromper os 

lábios faz com que seu produto retorne logo ao próprio ouvido. Deste modo a 

representação se traduz em objetividade genuína, sem por isso se desprender de sua 

subjetividade. 

 

A citação anterior explicita o trabalho da linguagem que, na perspectiva humboldtiana, possui 

um papel fundamental na constituição da representação e, consequentemente, do pensamento. 

Dessa forma, linguagem e pensamento são compreendidos como processos ligados um ao outro 

a partir do caráter reflexivo da linguagem que garante a conversão da subjetividade em 

objetividade que, por sua vez, retorna ao sujeito. Uma vez que Humboldt (1836/1990) parte de 

uma perspectiva idealista no tratamento conferido à linguagem, é importante ressaltar, 

conforme Valverde (1954) que a noção de objetividade presente nas formulações 

humboldtianas refere-se, antes, à totalidade das impressões subjetivas em relação à realidade, 

ou seja, está vinculada à noção de intersubjetividade que, por sua vez, é o elemento que 

possibilita o entendimento e a comunicação entre os falantes de uma mesma língua. 

A função constitutiva da linguagem em relação ao pensamento também aparece na 

análise humboldtiana em relação às palavras. Na perspectiva de Humboldt (1836/1990, p. 98, 

tradução nossa), 

a palavra é um signo que corresponde a um conceito. A sílaba que forma uma unidade 

sonora só se converte em palavra quando obtém um significado próprio, o que com 

frequência requer a união de várias sílabas. Por isso a palavra é a unidade entre dois 

elementos, o som e o conceito. 

 

Em sua argumentação, Humboldt (1836/1990) ainda ressalta que a palavra se mostra como 

parte de um todo infinito, o discurso, e evocam significados ou conceitos que não existiriam 
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não fosse pela existência das próprias palavras. Dito de outra maneira, o conceito é 

compreendido como fruto do trabalho sintético do pensamento e somente adquire sua 

completude mediante a palavra e assim, palavra e significado não podem ser vistos 

separadamente. 

Neste sentido, a linguagem possibilita a realização do pensamento que, desde sua 

origem mais profunda necessita da linguagem, não somente para sua expressão, mas para sua 

constituição. Assim, Humboldt (1836/1990) indica uma inseparável síntese entre palavra e 

conceito, ressaltando o caráter linguístico deste último e evidenciando a estreita relação entre 

linguagem e pensamento. 

Além disso, ao afirmar que a palavra é uma unidade composta por dois elementos, o 

som e o conceito, Humboldt (1836/1990) chama a atenção para o caráter duplo da linguagem, 

ou seja, seu caráter empírico e teórico. A este respeito, Lafont (1993) afirma que o caráter 

empírico da linguagem na perspectiva humboldtiana está vinculado ao material sensível da 

palavra, ou seja, seu som. Já seu elemento teórico, que se refere aos processos de pensamento, 

reside em seu significado, ou seja, naquilo que o som ou a forma sonora da palavra é capaz de 

representar. 

Para compreender de modo mais amplo a concepção da linguagem na perspectiva de 

Humboldt (1836/1990) e necessário remeter esta discussão para o entendimento deste filósofo 

em relação à origem da linguagem. Neste sentido, o próximo tópico tem por objetivo descrever 

os principais elementos discutidos por Humboldt (1836/1990) em relação a esta questão. 

 
2.3.3. A origem da linguagem 

 
 

Em suas considerações acerca da obra humboldtiana, Milani (2012) argumenta que 

Humboldt foi um filósofo que, assim como os demais autores que lhe foram contemporâneos, 

se questionou sobre a origem da linguagem. No entanto, a resposta ao questionamento de 

Humboldt em relação à origem da linguagem não segue a mesma direção dos demais autores. 

De acordo com Milani (2012) Humboldt não estabeleceu uma comparação entre diversas 

línguas como uma forma de encontrar denominadores comuns entre elas que pudessem remeter 

a uma raiz linguística comum. Na perspectiva de Milani (2012), Humboldt estava mais 

interessado em buscar, nos diversos idiomas, uma fórmula padrão que pudesse explicar o 

processo de organização da linguagem em suas relações com o pensamento. 
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As diferenças entre a perspectiva humboldtiana e os demais estudiosos da linguagem de 

seu tempo, discutidas por Cassirer (1923/2001) e Milani (2012), podem ser justificadas pelo 

fato de que, para Humboldt (1836/1990), a linguagem está profundamente articulada com o 

desenvolvimento espiritual da humanidade e pode ser considerada como a expressão deste 

processo: 

A linguagem é, pode-se dizer, a manifestação externa do espírito dos povos. Sua 

língua é seu espírito e seu espírito é sua língua: nós nunca poderemos pensá-los como 

idênticos suficientemente (Humboldt, 1836/1990, p.60, tradução nossa). 

 

Dessa forma, ao compreender a linguagem como uma manifestação do espírito de um 

povo, a investigação acerca da origem da linguagem não pode ser remetida a um processo 

histórico ou analisado por meio da gramática comparada. Antes, Humboldt afirma que a 

linguagem é uma atividade que nasce dela mesma: 

A linguagem, de fato, surge das profundezas da natureza humana, e isto nos proíbe de 

compreendê-la como obra e criação dos povos. É uma atividade que nasce dela mesma 

[...] e cuja essência não admite explicação, de modo que, vista desta forma, a 

linguagem não é produto da atividade do homem, mas uma emanação espontânea do 

espírito (Humboldt, 1836/1990, p.27, tradução nossa). 

 

Ao considerar a linguagem como uma emanação espontânea do espírito, Humboldt 

(1836/1990) também se posiciona contrariamente em relação aos métodos de estudo que 

buscavam a decomposição da linguagem nas partes que a constituem. A este respeito, Humboldt 

(1836/1990) se afasta da filologia e considera que não é possível realizarmos uma análise 

científica da linguagem. Nas palavras do autor, 

Se a linguagem nos aparece como algo superior para ser comparada a uma produção 

humana, como outras produções de seu espírito, [...], para efeitos práticos, o que 

importa é somente isto: não contentar-se com nenhum princípio explicativo das 

línguas que permaneça num nível inferior, elevar-se até este princípio supremo e 

último, e ter por ponto fixo de toda conformação espiritual o axioma de que a estrutura 

das línguas na espécie humana é distinta porque, e na medida em que, ela é em si 

mesma uma peculiaridade espiritual das nações (Humboldt, 1836/1990, p. 61, 

tradução nossa). 

 

Nesta direção, Humboldt (1836/1990) afirma que, por estar regida pelo espírito, a 

linguagem não pode ser submetida ao escrutínio científico fundamentado em parâmetros 

positivistas e experimentais. Segundo Humboldt (1836/1990), o estudo da linguagem deve 

buscar outras orientações metodológicas que permitem a compreensão deste fenômeno, 

abstraindo sua ação designativa e mediadora e voltando-se para sua origem – sua vinculação à 

atividade criadora do espírito. Assim, como a linguagem é sempre uma emanação do espírito, 

não importa o quanto ela seja desmembrada ou dissecada, sempre restará algo desconhecido, 

e este resíduo que escapa e se subtrai a toda manipulação é sua unidade (Humboldt, 

1836/1990, p. 68, tradução nossa). 
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A questão da origem da linguagem na perspectiva de Humboldt (1836/1990) está 

relacionada com o entendimento de que a linguagem é uma rede dinâmica, na qual cada 

elemento é capaz de manifestar em si a totalidade de seu conteúdo. Neste sentido, uma palavra 

é capaz de refletir em si todo o sistema linguístico ao qual pertence e sua compreensão 

pressupõe a existência prévia da linguagem como totalidade simbólica articulada. Dessa forma, 

não é possível afirmar que o surgimento da linguagem se deu por meio de um longo processo 

de desenvolvimento histórico. Antes, a linguagem surge sob um único golpe e em sua 

totalidade. Assim, Humboldt (1836/1990, p. 98, tradução nossa) afirma que 

não é possível imaginar a origem da linguagem na designação de objetos pelas 

palavras e passando destas à integração da expressão. Na realidade não há fala que é 

composta por palavras que a precedem, antes, as palavras é que nascem do discurso. 

Humboldt (1836/1990) é bastante crítico em relação às teorias da linguagem que situam 

seu surgimento na atividade designativa, bem como aquelas que estabelecem seu surgimento a 

partir da necessidade de socorro mútuo diante de algum perigo. De acordo com o autor 

estas visões situam a humanidade num fictício estado de natureza e são duas das ideias 

mais equivocadas em relação a linguagem. O homem não está tão necessitado, e para 

o socorro mútuo teriam bastado alguns sons inarticulados. Mesmo em sua origem mais 

profunda a linguagem já está presente na humanidade em sua totalidade e se estende 

sem finalidade deliberada sobre todo o conjunto de objetos que a casualidade coloca 

ao alcance da percepção de seus sentidos e de sua elaboração interior. E também as 

línguas dos selvagens, que em rigor deveriam estar mais próximas do chamado estado 

natural, se mostram, de fato, dotadas de uma plenitude e variedade de expressões que 

excedem em muito qualquer necessidade (Humboldt, 1836/1990, p. 83, tradução 

nossa). 

 

Assim, a argumentação de Humboldt (1836/1990) situa a origem da linguagem em sua 

totalidade no mesmo momento em que surge o homem, uma vez que ela é um elemento 

definidor da natureza humana e não pode ser reduzida a nenhum outro elemento do qual poderia 

surgir. A linguagem não é algo que se constrói mas sim, algo que se desenvolve, uma vez que 

já está presente no homem desde sua constituição. É neste sentido que afirma que homem só é 

homem mediante a linguagem; porém para inventar a linguagem, já teria que ser homem 

previamente (Humboldt, citado por Lafont, 1993, p. 40-41). 

 
Se a linguagem é uma manifestação externa do espírito de um povo, como Humboldt 

(1836/1990) explica a diversidade das línguas? Tal questionamento é fundamental para 

compreendermos alguns aspectos da filosofia humboldtiana, uma vez que, se a linguagem é 

algo que já nasce com o homem e se a sua vinculação ao espírito fosse o único elemento que 

definisse a língua de um povo, logo, todas as línguas deveriam ser iguais em sua estrutura e 

manifestação. Sendo assim, como Humboldt (1836/1990) explica a diversidade das estruturas 
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da linguagem humana, posto que em sua perspectiva a linguagem é, antes de qualquer coisa, 

um elemento inato e uma manifestação do espírito? 

Para responder a esta questão, é preciso ter em mente que na perspectiva de Humboldt 

(1836/1990) a linguagem não é somente um atributo que qualifica a natureza humana. Ela é 

também uma capacidade – um elemento que se desenvolve a partir da interação entre os 

diversos indivíduos de uma nação. De acordo com Milani (2012), o sistema humboldtiano 

representa um modelo linguístico no qual o indivíduo, por meio do exercício do pensamento e 

do trabalho criativo da linguagem, pode alcançar planos cada vez mais complexos e mais 

próximos de um ideal estético, ou seja, de uma fórmula linguística perfeita. Dessa forma, a 

língua de um povo é o que vincula o pensamento abstrato de seus nativos, estabelecendo uma 

relação complexa entre o pensamento e a língua: 

É o pensamento do povo que aperfeiçoa a forma da língua. Por sua vez, a língua do 

povo favorece o desenvolvimento das ideias na medida da capacidade de língua que 

os indivíduos falantes têm no ato de produção do discurso. Então, quanto mais o 

indivíduo pensa, ou seja, exercita o pensamento, melhores recursos têm para pensar, 

uma vez que o pensamento é materializado em forma de linguagem e os recursos da 

língua se aperfeiçoam no indivíduo com o exercício. Dessa forma, numa cadeia de 

causa e consequência, do desenvolvimento do pensamento ocorre o desenvolvimento 

da língua, que por sua vez, está à disposição do pensamento para ele se desenvolver 

(Milani, 2012, p. 71). 

 

Dessa forma, é possível indicar que na perspectiva humboldtiana a linguagem é, ao 

mesmo tempo, um atributo e uma capacidade humana, uma vez que – embora seja um elemento 

que não permite a investigação de suas origens e está enraizado na natureza humana, ou nas 

profundezas do espírito humano, ela é algo que, necessariamente, só se desenvolve socialmente. 

É neste sentido que Humboldt (1836/1990) argumenta a respeito da diversidade da linguagem, 

levando-se em consideração a existência de uma ampla variedade de línguas distribuídas ao 

redor do mundo. Para Humboldt (1836/1990) a língua de um povo está relacionada à sua nação 

e deve ser compreendida como um dos produtos da atividade criadora da linguagem. 

A ausência de uma distinção clara entre língua e linguagem27 na obra humboldtiana é 

um elemento que dificulta a sistematização do pensamento do autor em relação às diferenças 

estruturais entre as línguas dos povos. No entanto, as formulações de Humboldt (1836/1990) a 

este respeito permitem pensar que, em sua perspectiva, a relação entre língua e linguagem 

também deve ser considerada sob um ponto de vista dinâmico, no qual a força do espírito 

 

 

 
 

27 Para Bakhtin (1929/2012) e Milani (2012), a distinção entre língua, linguagem e fala, no interior do campo de 

problemas da linguística, foi um elemento que só recebeu um tratamento adequado a partir das contribuições de 

Saussure neste debate. Para maiores esclarecimentos em relação esta questão, ver também Saussure (1916/2004). 
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humano – por meio do trabalho criativo da linguagem – impõe mudanças nos processos 

linguísticos que, por sua vez, estão vinculados a uma esfera social mais ampla. 

Assim, a língua pode ser concebida como um produto histórico da atividade criadora da 

linguagem e deve ser compreendida como uma instância em constante transformação, cujos 

princípios só podem ser explicados parcialmente uma vez que suas raízes mais profundas estão 

na atividade do espírito. Neste sentido, a aprendizagem da língua materna por uma criança não 

consiste na simples apropriação de seu vocabulário, mas sim, no despertar de sua capacidade 

linguística criadora que se desenvolve a partir de seu exercício. 

As considerações sobre a origem da linguagem, ao indicar suas relações com a língua, 

são elementos que apontam para a relação entre a linguagem e a construção de uma concepção 

de mundo, elemento capital na perspectiva de Humboldt (1836/1990). Neste sentido, o próximo 

tópico tem por objetivo discutir esta relação, bem como apontar as consequências relativistas 

que esta tese impõe sobre as formulações humboldtianas. 

 
2.3.4. Linguagem e concepção de mundo 

 
 

Na perspectiva humboldtiana, o estudo do desenvolvimento linguístico de um povo só 

alcança seu maior valor quando, ao investigar suas particularidades, consegue remeter à 

importância da linguagem para a formação do espírito28 de uma nação. Assim, a linguagem é o 

elemento a partir do qual a força do espírito humano entra em uma atividade de criação 

incessante que, ao constituir a natureza humana, ultrapassa sua dimensão comunicativa, sendo 

indispensável pelo desenvolvimento de suas capacidades espirituais e pela construção 

de uma concepção de mundo, a que o homem só pode chegar na medida em que eleva 

seu pensamento a uma maior clareza e determinação, o que é fruto do pensar em 

comunidade com os demais (Humboldt, 1836/1990, p. 32, tradução nossa). 

 

Neste sentido, a língua deve ser compreendida em sua horizontalidade, ou seja, em sua 

capacidade de colocar em relação diversos indivíduos, bem como em sua verticalidade, que 

explicita a relação entre o indivíduo e o contexto histórico e cultural no qual está inserido. Em 

virtude destas características, a compreensão do homem deve sempre se voltar para totalidade 

de sua existência, remetendo-o assim à nação a qual pertence e ao conjunto de sua espécie: O 

indivíduo está sempre em relação com uma totalidade: sua nação; o tronco ao qual ela 

 

 

28 De acordo com Jahoda (1992), Humboldt utilizava o termo Geist (espírito) de modo bastante frequente e, quando 

o empregava para referir-se ao ‘espírito de um povo’ ou ‘espírito nacional’, o fazia mais ou menos no mesmo 

sentido do termo ‘cultura’ em sua acepção moderna. Este elemento é essencial para a compreensão das ideias de 

Humboldt, além de apontar a importância de sua teoria para as ciências humanas e sociais. 
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pertence; o conjunto de sua espécie. Sua vida, sob todos os aspectos, está sempre vinculada à 

sociedade (Humboldt, 1836/1990, p. 53, tradução nossa) 

De acordo com Humboldt (1836/1990), não se pode considerar cada nação como a 

expressão de uma individualidade humana, porém, não se pode compreender um homem, ou 

sua obra, sem a remissão de suas ações e produtos à nação a que pertence. De tal modo, 

Humboldt delimita que a pertença de um indivíduo a uma totalidade faz com que o conjunto de 

suas ações não seja exclusividade sua, mas também à sua nação e espécie. Tal fato se apresenta 

de modo claro na língua de um povo que não pode ser compreendida como a produção de um 

indivíduo que se estende sobre os demais – antes, deve ser abordada tão somente como a 

atividade espontânea de todos e de cada um (Humboldt, 1836/1990, p.44, tradução nossa). 

Para Humboldt (1836/1990) é o despertar da capacidade criadora da linguagem que 

possibilita a constituição do indivíduo e a construção da realidade – processos que estão 

inextricavelmente relacionados. Segundo os princípios de sua teoria, da mesma forma que sem 

a linguagem não pode haver nenhum conceito, também não pode haver nenhum objeto para a 

alma sem a linguagem, pois a realidade não possui uma existência plena, exceto pelo conceito 

(Humboldt, 1836/1990, p. 82, tradução nossa). 

Ao conceber linguagem como o elemento que possibilita a construção da realidade, 

Humboldt (1836/1990) condiciona o processo de ordenação e compreensão do mundo ao 

despertar da capacidade linguística do indivíduo, ou seja, à apropriação de sua língua materna. 

Dessa forma, ao considerar a dependência entre pensamento e linguagem, a língua é, antes de 

qualquer coisa, um meio de construir a realidade e não apenas seu modo de representação. 

Uma vez que a linguagem é considerada como definidora das categorias da razão, 

responsável pela ordenação e compreensão do mundo por meio da aprendizagem da língua 

materna, ela representa o elemento a partir do qual o indivíduo se insere e se apropria da cultura 

– o que nos leva a compreender o fato de que na perspectiva de Humboldt, a língua determina 

a concepção de mundo dos indivíduos, bem como seu modo de pensar e configurar sua 

experiência. 

A relação entre a língua e a construção de uma concepção de mundo confere à teoria da 

linguagem de Humboldt (1836/1990) um caráter relativista29, uma vez que ao considerar que a 

língua de um povo determina sua concepção de mundo e configura sua experiência, 

 

 

29 No que pesa às consequências relativistas da teoria humboldtiana, Lafont (1993) nos adverte que este elemento 

foi ressaltado por meio da apropriação norte americana das ideias de Humboldt que o coloca como o precursor da 

tese do relativismo linguístico defendida por Benjamim Whorf e Eduard Sapir – conhecida como a tese Sapir- 

Whorf. 



Vigotski e a apropriação da filosofia da linguagem humboldtiana: Um estudo a partir de Pensamento e Linguagem 

Arthur Venuto Lopes Viana – PPGPSI/UFSJ - 2014 

61 

 

 

 
 

necessariamente, considera-se que para cada língua, há uma perspectiva de mundo diferente. 

Neste sentido, a aprendizagem de uma língua estrangeira possibilita ao sujeito o acesso, ainda 

que parcial, a uma forma diferente de conceber o mundo. Nas palavras de Humboldt 

(1836/1990, p. 83, tradução nossa) 

Por isso, aprender uma língua estrangeira deve implicar a obtenção de um novo ponto 

de vista na própria maneira de entender o mundo, o que é possível em certa medida, 

uma vez que cada língua contém em si toda a trama de conceitos e representações de 

uma parcela da humanidade. Isto não é alcançado com toda nitidez porque qualquer 

língua nova se sobrepõe, em maior ou menor medida, à própria maneira de ver o 

mundo e à própria maneira de conceber a linguagem. 

 

Outra questão importante para o sistema teórico de Humboldt é que assim como existem 

diferenças no processo de pensamento e concepção de mundo entre indivíduos que falam 

diferentes línguas, também não existe uma forma unívoca de compreender um conceito no 

interior de uma mesma língua. Segundo Humboldt (1836/1990, p. 88, tradução nossa) uma 

mesma palavra não suscita exatamente o mesmo significado para indivíduos diferentes: Ao 

escutar uma palavra, não há duas pessoas que pensam exatamente o mesmo, e esta diferença, 

por menor que seja, se estende, como as ondas na água, por todo o conjunto da língua. 

É neste sentido que Humboldt (1836/1990, p.88, tradução nossa) afirma que toda 

compreensão é ao mesmo tempo uma incompreensão e toda coincidência de ideias e 

sentimentos aponta também para uma divergência nas mesmas ideias. Assim, por meio de 

pequenas diferenças no significado das palavras, que reverberam na estrutura formal da língua 

e expressam seu caráter dinâmico, que o indivíduo reage, na mesma proporção e em direção 

oposta, à força que a linguagem exerce sobre si próprio e, ao reagir a tal força o indivíduo 

mantem a língua de sua nação viva, modificando-a no devir histórico. 

Se, por um lado, pesam sobre as formulações de Humboldt (1836/1990) um caráter 

relativista, ao postular que cada língua remete a uma concepção de mundo diferente, o autor 

busca superar este elemento em sua busca pelo elemento universal da linguagem. Neste sentido, 

Humboldt (1836/1990) argumenta que embora a linguagem seja a expressão maior do trabalho 

do espírito, há um elemento que, de certo modo, condiciona a produção linguística: a forma da 

linguagem. 

Para Humboldt (1836/1990) a forma da linguagem é um componente constante e 

homogêneo que regula sua produção, ou seja, atua como um filtro entre a matéria da linguagem 

(o som e as impressões sensíveis) e a formação dos significados e conceitos. Neste sentido, a 

noção de forma da linguagem expressa seu caráter universal, uma vez que toda palavra possui 

três elementos básicos: a forma externa (o som); a forma interna (ou imagem) e o significado. 
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Nesta direção, podemos compreender a forma interna da palavra como o seu significado 

etimológico mais aproximado, um elemento que, estando mais próximo do radical da palavra, 

estabelece uma relação entre o som da palavra e seu significado. Sendo assim, a noção de forma 

da linguagem é uma contribuição de Humboldt (1836/1990) aos estudos da linguagem que 

busca delimitar, do ponto de vista teórico, um princípio que regula os atos de criação linguística 

e constitui o uso da linguagem. Além disso, Losonsky (1999) indica que na perspectiva 

humboldtiana, as leis gerais da linguagem são as mesmas em todos os seres humanos, porém, 

embora a tendência de expressar seu pensamento em palavras seja a mesma para todos os 

indivíduos, os caminhos de desenvolvimento da língua podem seguir rotas diferentes entre si. 

O entendimento de que há em todo indivíduo uma tendência de expressar seu 

pensamento em palavras traz à tona um outro elemento central da concepção de linguagem de 

Humboldt (1836/1990): sua relação com o diálogo. Sendo assim, procuraremos discutir a noção 

humboldtiana de que a linguagem é uma atividade dialógica, ressaltando a dimensão social da 

manifestação da linguagem como um fenômeno. 

 
2.3.5. A linguagem como atividade dialógica 

 
 

Uma vez que a linguagem possui um papel constitutivo em relação ao pensamento sua 

definição está, necessariamente, vinculada à ideia de atividade. No entendimento de Humboldt 

(1836/1990) a linguagem é um processo ativo que tem por função estabelecer sínteses das 

diferentes impressões e estados do mundo e convertê-las em conceitos. Neste entendimento, a 

linguagem tem por atividade reunir em uma síntese os objetos e estados do mundo convertendo- 

os em uma representação que, ao retornar ao sujeito por meio da função reflexiva da linguagem, 

converte-se em conceito. Dessa forma, a noção de linguagem como atividade ressalta a dupla 

dimensão linguística, empírica e teórica, uma vez que os objetos visíveis e audíveis pertencem 

à sensibilidade e os conceitos são representantes da esfera da razão ou do pensamento. 

Deste modo, Humboldt fundamenta seu conceito de linguagem a partir da noção de 

atividade, processo, e afirma que a linguagem, considerada em sua verdadeira essência é algo 

efêmero, que se refaz a cada instante. Em suas próprias palavras, 

A linguagem, considerada em sua verdadeira essência, é sempre algo efêmero que se 

refaz a cada momento. Até mesmo sua conservação por meio da escrita não passa de 

uma conservação incompleta, mumificada, que necessita tornar-se sensível 

novamente, em sua dicção viva, por meio da leitura. Em si mesma, a linguagem não 

é um produto (Ergon), mas uma atividade (Energeia). Por isso, sua verdadeira 

definição não pode ser outra senão genética. Pois ela é o sempre reiniciado trabalho 

do espírito de unir-se ao som articulado para expressar a ideia. Tomada em um sentido 

imediato e estrito, esta é a definição de cada ato de falar; o que ocorre é que em um 
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sentido essencial e verdadeiro, a língua não pode ser outra coisa senão a totalidade 

deste falar (Humboldt, 1836/1990, p. 65, tradução nossa)30. 

 

Ao conceber a linguagem como uma atividade que se refaz a cada instante, Humboldt 

(1836/1990) chama a atenção para sua proximidade em relação ao discurso. Nesta perspectiva, 

a linguagem só existe como diálogo, compreendido como ferramenta fundamental do discurso 

e elemento de expressão de seu aspecto criador. Além disso, a ênfase ao aspecto criador da 

linguagem, manifestado a partir da atividade discursiva, chama a atenção para o fato de que o 

verdadeiro trabalho da linguagem está no ato da construção da emissão linguística e, neste 

sentido, a análise linguística que se fundamenta em regras gramaticais só é capaz de analisar os 

produtos inertes (ergon) da linguagem e não sua verdadeira essência. Além disso, a relação 

entre linguagem e dialogia nos permite explorar outra característica dos estudos da linguagem 

de Humboldt que ainda merece uma atenção maior neste texto: sua manifestação como 

fenômeno social. 

Na perspectiva de Humboldt (1836/1990), indivíduo e sociedade estão articulados, 

estabelecendo entre si uma relação que assume a língua como um fator que integra as 

possibilidades de constituição de si e do outro, por meio do diálogo. Neste sentido, Humboldt 

(1836/1990, p. 53, tradução nossa) indica que 

O som articulado escapa do peito e busca despertar em outro indivíduo uma 

ressonância que retorne a si. Deste modo, o homem descobre que existem, ao seu lado, 

outros seres com necessidades internas iguais às suas e, portanto, capazes de ir ao 

encontro das múltiplas aspirações e anseios contidos nos seus próprios sentimentos. 

 

Assim, a função reflexiva está ancorada na relação dialógica estabelecida entre os 

indivíduos, uma vez que o homem só compreende a si mesmo ao comprovar a inteligibilidade 

de suas palavras direcionadas ao outro. Dessa forma, a fala é compreendida como expressão 

individual da linguagem e possui, assim como a língua, uma dimensão social – na medida em 

que está direcionada ao outro e/ou a si mesmo como um outro. Sendo assim, a relação dialógica 

é considerada também como categoria formativa do sujeito na medida em que envolve a relação 

entre o Eu e o Tu. Nesta perspectiva, Humboldt considera que somente em frente ao tu o eu 

 

 

30 Entre as edições espanhola e inglesa da obra de Humboldt, consultadas para a realização deste trabalho, há 

diferenças significativas entre estas passagens. Na edição inglesa, a citação acima aparece da seguinte forma – 

grifos nossos: A Linguagem, considerada em sua verdadeira natureza, é algo durável e, ao mesmo tempo, 

transitório. Até mesmo sua permanência na escrita não passa de uma preservação incompleta, a exemplo da 

mumificação, assim solicitada apenas para tentar retratar, então, a expressão viva. Em si mesma, não é um 

produto (Ergon), mas uma atividade (Energeia). Sua verdadeira definição é, portanto, genética. Pois ela é o 

sempre repetido trabalho mental de tornar o som articulado capaz de expressar o pensamento. Em um sentido 

imediato e estrito, esta é a definição de discurso em qualquer situação. Em seu verdadeiro e real significado, no 

entanto, também podemos considerar, por assim dizer, somente a totalidade deste discurso como a linguagem 

(Humboldt, 1836/1999, p. 49, tradução nossa) 
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pode se constituir, uma vez que o tu é o enfrentamento do eu, ou seja, é um objeto cuja essência 

consiste em ser um sujeito: 

A linguagem é o indício mais radiante e a prova mais segura de que o ser humano não 

possui uma individualidade isolada, que Eu e Tu não são apenas conceitos que se 

complementam mutuamente, mas, ao contrário, se revelariam perfeitamente idênticos, 

se nos fosse possível retornar até o ponto em que se separaram (Humboldt, citado por 

Cassirer, 1923/2001, p. 142). 

 

Sendo assim, a linguagem na perspectiva humboldtiana é um meio de entendimento e formação 

de si próprio, além de ser um mecanismo que individua e socializa, ou seja, na medida em que 

constitui o sujeito e possibilita sua expressão individual, constrói, concomitantemente, as 

categorias da razão necessárias para a compreensão universal. Em síntese, Humboldt 

(1836/1990, p.77, tradução nossa) afirma que 

Sem dúvidas, em sua manifestação como fenômeno, a linguagem só se desenvolve 

socialmente, e o homem só entende a si mesmo quando comprova nos demais, 

sucessivas vezes, a inteligibilidade de suas palavras. Pois a objetividade se incrementa 

quando a palavra formada por um indivíduo lhe é devolvida ao ressoar na boca alheia. 

A subjetividade não sofre com isso nenhum prejuízo [...] tornando-se inclusive mais 

forte, a partir do momento que a representação convertida em linguagem já não 

pertence a um único indivíduo. Ao passar para os outros, se associa com o que é 

comum ao conjunto da linguagem humana; cada um impõe uma modificação sua, que 

é portadora de uma ânsia de perfeição através dos demais. Quanto mais intensa e viva 

se dá a colaboração de uns com os outros em relação à linguagem, maior proveito 

retirará este indivíduo sob circunstancias semelhantes. 

 

A citação acima coloca em articulação vários elementos da perspectiva humboldtiana e 

ressalta a importância do meio social para o despertar da capacidade linguística do indivíduo. 

No entanto, não é possível afirmar que na concepção de Humboldt (1836/1990) a linguagem é 

um elemento iminentemente social – uma vez que é, antes de mais nada, uma emanação do 

espírito e surge no mesmo momento em que surge a humanidade, conforme já discutido 

anteriormente. 

Além disso, a concepção de linguagem de Humboldt (1836/1990) não pode ser reduzida 

a uma perspectiva meramente individualista, conforme proposição de Bakhtin (1923/2012), 

uma vez que ressalta que, em sua manifestação como fenômeno, a linguagem só se desenvolve 

socialmente. Tal afirmação coloca em evidência, mais uma vez, que a linguagem não é produto 

da atividade do homem mas sim, algo que caracteriza sua humanidade, estando presente desde 

seu nascimento como uma potencialidade. Neste sentido, o caráter social e histórico da 

perspectiva humboldtiana reside em suas formulações que colocam a linguagem como uma a 

atividade criadora do espírito que, por meio da relação dialógica, coloca em articulação diversos 

indivíduos e desperta em cada um deles a noção de pertencimento à sua nação, ou seja, a uma 

esfera social mais ampla. 
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Outro elemento da definição de linguagem de Humboldt que também merece destaque 

está relacionado à afirmação do autor de que sua verdadeira definição deve ser genética. De 

acordo com Cassirer (1923/2001) esta afirmação indica que todo estudo da linguagem deve ser 

orientado geneticamente, não no sentido de explicar sua formação fundamentando-se em uma 

causa específica, mas sim, no sentido de reconhecer que a estrutura linguística à qual temos 

acesso é uma estrutura histórica e mediada. Desta forma, a perspectiva humboldtiana da 

linguagem pressupõe a necessidade de um olhar histórico sobre seu objeto que se modifica ao 

longo do tempo. 

Além disso, ao conceber a língua como um produto histórico da capacidade criadora da 

linguagem, Humboldt também destaca que ao se apropriar de uma determinada língua e 

impulsionar a atividade linguística individual, a linguagem assume também uma dimensão 

transformadora do já existente. Dessa forma, as transformações sofridas por uma língua são a 

expressão do trabalho criativo dos indivíduos que dela se apropriaram e, mais ainda, tais 

transformações são a expressão do desenvolvimento espiritual de um povo que, no exercício da 

linguagem, aprimora a compreensão de si e do outro, bem como sua possibilidade de ação no 

mundo (Humboldt, 1836/1990). 

A noção da linguagem como uma atividade e, de modo mais específico, como uma 

atividade dialógica regida pelo trabalho do espírito e cuja principal função consiste em produzir 

sínteses das impressões sensíveis internas e externas e convertê-las em conceitos, também 

indica a impossibilidade de buscarmos compreender a gênese da linguagem a partir do trabalho 

do homem, mas sim como algo já presente desde a sua constituição, conforme discutimos 

anteriormente. 

Em resumo das características fundamentais que compõem a concepção de linguagem 

de Humboldt (1836/1990), podemos indicar que em sua perspectiva, a linguagem possui uma 

função constitutiva em relação ao pensamento e deve ser compreendida como um elemento 

processual e dinâmico. Neste sentido, a função constitutiva da linguagem em relação ao 

pensamento implica na compreensão de que as palavras cumprem um papel importante na 

conversão da representação em conceito e, além disso, indicam a dupla dimensão linguística, 

empírica e teórica, uma vez que os objetos no mundo e as palavras (em sua forma sonora) 

pertencem à sensibilidade e seu significado pertence à razão, ao pensamento. 

Além disso, a linguagem é também compreendida por Humboldt (1836/1990) como 

totalidade simbólica articulada, ou seja, como um sistema, uma rede cuja totalidade se expressa 

em cada uma de suas articulações. A noção de que a linguagem é uma totalidade simbólica 



Vigotski e a apropriação da filosofia da linguagem humboldtiana: Um estudo a partir de Pensamento e Linguagem 

Arthur Venuto Lopes Viana – PPGPSI/UFSJ - 2014 

66 

 

 

 
 

articulada culmina no entendimento humboldtiano de que a linguagem não é produto da 

atividade do homem mas sim, uma atividade do espírito que está presente no indivíduo desde 

seu nascimento como um atributo e uma potencialidade. 

Embora a linguagem seja uma atividade do espírito, em sua manifestação como 

fenômeno ela se desenvolve historicamente. Neste ponto, a concepção de linguagem de 

Humboldt se amplia a partir da indicação do caráter histórico e social da língua que, por meio 

do diálogo, coloca em relação os indivíduos de um determinado contexto possibilitando, ao 

mesmo tempo, a constituição das categorias da razão e a delimitação de uma concepção de 

mundo. O entendimento de que a língua é responsável pela construção de uma concepção de 

mundo ressalta também uma consequência relativista da tese humboldtiana, uma vez que neste 

entendimento, cada língua corresponde a uma concepção de mundo diferente. No entanto, a 

perspectiva de Humboldt (1836/1990) também aponta para elementos universais, posto que há 

em todo indivíduo uma necessidade de expressar o pensamento em palavras e, além disso, a 

noção de forma da linguagem (forma sonora externa, imagem e significado) aponta para um 

elemento comum que subjaz as formulações linguísticas em qualquer língua. 

Tendo delimitado as principais categorias que delimitam a concepção de linguagem de 

Humboldt (1836/1990), o próximo capítulo tem por objetivo discutir a teoria de Vigotski 

(1934/2001) sobre a relação entre pensamento e linguagem, ressaltando seu processo de 

apropriação em relação aos estudos de Humboldt (1836/1990). Para tanto, visando estabelecer 

um movimento de aproximação e desvelamento dos elementos constituintes da perspectiva de 

Vigotski sobre a relação entre pensamento e linguagem, procuramos percorrer um caminho 

semelhante àquele trilhado na exposição das ideias de Humboldt, como se verá a seguir. 
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CAPÍTULO 3 

 

A APROPRIAÇÃO DA FILOSOFIA DA LINGUAGEM HUMBOLDTIANA NA 

  DELIMITAÇÃO DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL DE VIGOSTKI 
 

A consciência se reflete na palavra como o sol em uma gota 

de água. A palavra está para a consciência como o pequeno 

mundo está para o grande mundo, como a célula viva está 

para o organismo, como o átomo para o cosmo. Ela é o 

pequeno mundo da consciência. A palavra consciente é o 

microcosmo da consciência humana (Lev S. Vigotski) 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o movimento de apropriação dos estudos da 

linguagem de Humboldt no interior da teoria de Vigotski sobre pensamento e linguagem, bem 

como os elementos metodológicos que possibilitaram a reconfiguração destes pressupostos e 

contribuíram para que Vigotski pudesse superar dialeticamente as contribuições de seus 

interlocutores. A exposição de nossa argumentação parte de um esforço teórico de compreensão 

dos principais elementos constitutivos da teoria de Vigotski ao discutirmos sua perspectiva 

teórico-metodológica como um marco teórico que assume como base epistemológica 

fundamental o materialismo dialético de Marx e Engels. Tal discussão busca, essencialmente, 

localizar as contribuições vigotskianas em meio à produção científica da Psicologia por meio 

do diagnóstico realizado pelo próprio autor ao discorrer sobre a crise desta disciplina no início 

do século XX (Vigotski, 1982/1996). Além disso, será debatida também a forma a partir da 

qual as diretrizes do materialismo dialético fundamentam a teoria de Vigotski sobre a relação 

entre pensamento e linguagem, a partir da discussão realizada por Vigotski (1934/2001) acerca 

dos métodos de investigação deste objeto. 

Posteriormente, será discutido como as categorias de análise construídas a partir da obra 

de Humboldt (1836/1990) são trabalhadas por Vigotski (1934/2001), explicitando os pontos de 

convergência e diferenciação entre as duas teorias e colocando em destaque o movimento de 

apropriação da teoria vigotskiana em relação aos estudos de Humboldt. 

 

3.1. MATERIALISMO DIALÉTICO: EPISTEMOLOGIA E MÉTODO 

 
A discussão que se segue parte da necessidade de compreendermos o lugar ocupado 

pelo materialismo dialético na proposição teórica de Vigotski, uma vez que somente a partir do 

estabelecimento das principais diretrizes epistemológicas e metodológicas de suas formulações 

será possível analisarmos o movimento de apropriação da linguística humboldtiana em sua 
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teoria sobre a relação entre pensamento e linguagem. Dessa forma, buscamos centralizar nossa 

análise a partir do texto O Significado Histórico da Crise da Psicologia (Vigotski, 1982/2004), 

posto que nele o autor realiza um debate sistemático em relação às diretrizes básicas envolvidas 

no desenvolvimento deste campo de problemas. Além disso, ao assumir uma postura crítica em 

relação ao desenvolvimento da ciência psicológica, Vigotski delimita os princípios básicos de 

sua proposta teórica e se coloca, de modo claro, na esteira materialista dialética de compreensão 

e investigação da realidade. 

Escrito em 1927 e publicado pela primeira vez em 1982, após a redescoberta da obra 

vigotskiana, o objetivo do texto de Vigotski (1982/2004) é discutir a crise metodológica na qual 

a Psicologia se encerrava no início do século XX, bem como apresentar a proposição 

materialista dialética de investigação como estratégia para superação dos impasses na produção 

do conhecimento. Neste sentido, um dos primeiros elementos trabalhados pelo autor é a 

necessidade da adoção do método inverso na investigação dos processos psíquicos superiores 

e de uma psicologia geral capaz de analisar os diferentes domínios da Psicologia e organizá-los 

no interior de uma matriz de investigação. 

Vigotski (1982/2004) se apoia nas contribuições metodológicas de Marx e Engels ao 

afirmar que o pesquisador nem sempre deve seguir o mesmo caminho seguido pela natureza 

para a investigação de um fenômeno. Antes, seguir o caminho inverso é mais vantajoso para 

desvelar suas determinações. É neste contexto que Vigotski recupera a célebre citação de Marx 

ao afirmar que a anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco31 (Marx, citado por 

Vigotski, 1982/2004, p. 206). Para Vigotski, assumir o pressuposto metodológico de Marx e 

Engels na investigação dos processos psicológicos superiores indica a necessidade de 

conhecermos o produto final de sua evolução para conseguirmos explicar o processo que o 

engendra, ou seja, só podemos compreender cabalmente uma determinada etapa no processo 

de desenvolvimento – ou, inclusive, o próprio processo – se conhecemos o resultado ao qual se 

dirige esse desenvolvimento, a forma final que adota e a maneira como o faz (Vigotski, 

1982/2004, p. 207). 

Vigotski (1982/2004) se coloca em posição contrária à perspectiva behaviorista de 

Pavlov, uma vez que este autor assume que o processo de compreensão dos fenômenos 

psicológicos devem caminhar de suas partes mais simples para os elementos mais complexos – 

colocando a psicologia animal em destaque no direcionamento da psicologia do homem. Neste 

 

31 A discussão metodológica e epistemológica da obra de Vigotski também foi objeto de discussão de Duarte 

(2000), na qual o autor também parte desta citação de Vigotski para explicitar suas relações com Marx e Engels. 

Além deste, ver também Zanella e colaboradores (2007). 
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sentido, Vigotski (1982/2004) assume que a análise científica do comportamento humano não 

deve se fundamentar na psicologia animal – antes, o conhecimento dos mecanismos e das leis 

da natureza humana é que são capazes de iluminar a compreensão do comportamento animal. 

Neste caso, Vigotski defende que a pesquisa em ciências sociais e humanas deve partir do 

complexo, caminhar em direção ao elementar e seguir novamente à concretude do fenômeno 

pesquisado – tal qual proposto por Marx ao afirmar que a economia burguesa oferece os 

subsídios necessários para a compreensão da economia antiga (Vigotski, 1982/2004). 

É devido à diversidade de objetos de estudo com os quais trabalha a Psicologia, bem 

como a multiplicidade de princípios explicativos (a sexualidade; os reflexos condicionados, 

etc.) e de estratégias metodológicas para a compreensão do indivíduo que Vigotski (1982/2004, 

p. 215) indica a necessidade de uma ciência geral: 
 

Quando disciplinas análogas acumulam suficiente quantidade de material em 

domínios relativamente distantes entre si, surge a necessidade de unificar o material 

heterogêneo, de estabelecer e determinar a relação entre os diferentes domínios e entre 

cada um deles e a totalidade do saber científico. [...] Mas a união de material 

heterogêneo – como defende a psicologia da gestalt – não pode ser alcançada mediante 

a simples aposição da conjunção ‘e’, mediante a simples união ou adição das partes, 

de modo que cada uma delas conserve o equilíbrio e a independência. A unidade 

consegue-se por meio da subordinação e o domínio por meio da renúncia das 

disciplinas particulares à soberania de uma ciência geral. 

 

Para Vigotski (1982/2004) a variedade de princípios explicativos particulares que 

buscam o estatuto de um princípio explicativo geral é um sinal da necessidade de uma 

psicologia geral. Assim, o autor afirma que a luta que se estabelece entre os princípios 

explicativos particulares pela soberania de um domínio em relação aos demais é um indicativo 

de que a psicologia caminha no sentido de tornar-se uma ciência geral. 

Ao formular os objetivos e características de uma ciência geral, Vigotski (1982/2004) 

rechaça qualquer perspectiva eclética e estabelece duas teses fundamentais. A primeira delas 

refere-se à base material dos conceitos científicos: 

Todo conceito científico-natural, por mais alto que seja seu grau de abstração em 

relação ao fato empírico, encerra também uma concentração, um sedimento da 

realidade concreta e real de cujo conhecimento científico surgiu, ainda que seja só em 

uma solução muito fraca. Ou seja, a qualquer conceito, ainda que se trate do mais 

abstrato – do último – corresponde um certo grau de realidade, representada no 

conceito em forma abstrata, segregada da realidade; inclusive os conceitos puramente 

fictícios, não mais científico-naturais, mas matemáticos, são, no fim das contas, uma 

repercussão, um reflexo de relações reais entre coisas e processos reais, ainda que não 

procedam de um conhecimento experimental, real, mas tenham surgido a priori, 

segundo o caminho dedutivo, de operações especulativas lógicas. Inclusive um 

conceito tão abstrato como a série numérica, inclusive uma ficção tão patente como o 

zero (isto é, a ideia da ausência de qualquer magnitude) são, como mostrou Engels, 

plenamente qualitativos (Vigotski, 1982/2004, p. 232/233). 
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Assim, Vigotski (1982/2004) assume um pressuposto central do materialismo dialético 

ao propor sua forma de compreender as relações entre o conhecimento e sua base objetiva, 

material. Na perspectiva do autor, mesmo o conhecimento matemático possui sua 

correspondência na realidade e não pode ser considerado como uma abstração livre do espírito 

humano, posto que sua formulação também é produto de relações sociais concretas. 

Por outro lado, se a primeira tese defende a argumentação de que todo conceito – seja 

ele científico ou não –, está vinculado à objetividade da mediação social da qual é proveniente, 

a segunda tese apresentada por Vigotski (1982/2004) apresenta-se como seu par antitético. 

Nesta perspectiva, todo fato empírico já é produto de uma abstração: 

A segunda tese que é necessário estabelecer para realizar uma análise de princípio do 

problema da ciência geral é oposta à primeira. Se aquela afirmava que na mais alta 

abstração científica há um elemento da realidade, esta, como teorema contrário, 

estabelece que todo fato científico-natural isolado, por mais empírico e pouco maduro 

que seja, já encerra uma abstração primária. [...] O material da ciência não é 

constituído pelo material natural cru, mas pelo material logicamente elaborado que se 

destaca de acordo com um determinado signo. Os corpos físicos, o movimento, a 

substância, são abstrações. O próprio ato de denominar um fato mediante a palavra 

supõe superpor a ele um conceito, o de destacar nele uma de suas facetas significa 

interpretá-lo assimilando-o à categoria dos fenômenos reconhecida anteriormente pela 

experiência. Qualquer palavra já é uma teoria, como observaram faz tempo os 

linguistas e mostrou perfeitamente A. A. Potebnia (Vigotski, 1982/2004, p. 234). 

 

A citação anterior, indica que a perspectiva vigotskiana se fundamenta no solo 

epistemológico delimitado por Marx e Engels, uma vez que, ao lado da primeira tese, compõe 

uma oposição dialética que delimita alguns princípios básicos na produção do conhecimento e, 

além disso, permite observarmos um dos elementos que podem indicar a apropriação da 

perspectiva humboldtiana da linguagem pela teoria histórico cultural de Vigotski. 

A menção explícita e elogiosa à obra de A. Potebnia, principal responsável por levar as 

ideias de Humboldt a URSS e cuja principal obra é uma exposição sistemática da filosofia 

humboldtiana (Bakhtin & Voloshinov, 1929/2012; Markova, 1983; Bertau, 2011), oferece 

alguns subsídios para a discussão que estamos realizando. Conforme já apresentado 

anteriormente, a compreensão de que a palavra é uma teoria é um pressuposto fundamental dos 

estudos da linguagem de Humboldt. No entanto, ao colocar tal discussão ao lado dos princípios 

fundamentais para a compreensão da natureza de uma ciência geral, fundamentada a partir do 

entendimento epistemológico de Marx e Engels, Vigotski (1982/2004) indica que sua 

apropriação das ideias da corrente humboldtiana da linguagem implica, necessariamente, em 

uma crítica às mesmas ideias – uma vez que a linguística de Humboldt foi gestada no interior 

de um contexto romântico e idealista e as teses defendidas por Vigotski ressaltam o caráter 

material dos conceitos, ou seja, sua base objetiva. 
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Além disso, Vigotski (1982/2004) também afirma que se partimos do pressuposto de 

que todo fato empírico implica uma abstração primária, ao nomear um objeto ocorre uma 

articulação entre dois processos psíquicos – percepção e pensamento. Tal articulação, antes de 

igualar tais processos num mesmo fenômeno, os diferencia e, ao mesmo tempo, os colocam em 

articulação por meio da linguagem. Este raciocínio implica no entendimento de que a própria 

língua encerra os fundamentos e as possibilidades da cognição científica do fato (Vigotski, 

1982/2004, p. 235). 

Novamente, esta citação nos coloca diante de um pressuposto basilar da perspectiva de 

Humboldt no que se refere à relação entre pensamento e linguagem. Para Humboldt 

(1836/1999) a linguagem é, sobretudo, atividade constitutiva do pensamento. Em sua 

argumentação, Humboldt também indica que a diversidade da linguagem humana implica na 

construção de diferentes processos de pensamento, ou seja, cada língua determina, de modo 

diferente, a interpretação dos fatos (Humboldt, 1836/1999). 

Retomando a argumentação de Vigotski (1982/2004), uma vez que a base de todo 

conceito científico-natural é objetiva e que todo fato empírico já encerra em si uma abstração, 

a diferença entre a ciência geral e as ciências particulares ou empíricas é puramente quantitativa 

e não conceitual, uma vez que ambas abordam, em diferentes graus, fenômenos de mesma 

natureza. Dessa forma, Vigotski assume uma postura epistemológica materialista e indica a 

necessidade de uma perspectiva dialética para a construção de uma psicologia geral. A este 

respeito, Vigotski (1982/2004, p. 246) ressalta que F. Engels assinala várias vezes que para a 

lógica dialética a metodologia das ciências é o reflexo da realidade e, nesta perspectiva, ao 

classificarmos as ciências, desvelamos hierarquias e classificamos a própria realidade. 

Sendo assim, a chave da psicologia geral é a compreensão da relação dialética existente 

entre natureza, cultura, sociedade e indivíduo e em como esses elementos estão imbricados na 

formação do objeto da própria psicologia por meio da mediação social. Para Vigotski 

(1982/2004, p. 247) 

Isto quer dizer que a dialética da psicologia (é assim que podemos denominar de forma 

breve a psicologia geral, contra a definição de Binswanger de ‘crítica da psicologia’) 

é a ciência das formas mais gerais do devir tal como se manifesta no comportamento 

e nos processos de conhecimento, isto é, assim como a dialética da ciência natural é, 

ao mesmo tempo, a dialética da natureza, a dialética da psicologia é, por sua vez, a 

dialética do homem como objeto da psicologia. 

 

Neste sentido, a psicologia geral não é uma ciência que está acima dos saberes 

particulares da própria psicologia, mas constitui sua base, seu princípio fundamental. Ao 

assumir a dialética como princípio básico da construção da psicologia geral, Vigotski 
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(1982/2004) afirma que o pesquisador deve, sobretudo, primar pelo rigor metodológico que – 

antes de assumir para este campo de problemas os métodos que consagraram as ciências 

naturais –, deve se questionar sobre a natureza de seu próprio objeto, buscando o método 

adequado para seu estudo, respeitando sua natureza e especificidades. É a partir da discussão 

metodológica que Vigotski (1982/2004, p. 287, grifos no original) salienta que para a 

psicologia a interpretação não é só uma amarga necessidade, mas um modo de conhecimento 

libertador, essencialmente fecundo, ‘salto vitale’ que, para os maus saltadores, se transforma 

em ‘salto mortale’. 

Ao colocar a interpretação como elemento central na produção de conhecimento no 

interior da psicologia, Vigotski (1982/2004) coloca, mais uma vez, a linguagem em destaque 

no interior de seu campo de problemas. No entanto, Vigotski argumenta que a psicologia ainda 

não desenvolveu uma linguagem adequada para tratar dos fenômenos que estuda – apropriando- 

se, dessa forma, de palavras provenientes do senso comum, da linguagem cotidiana, que não 

conseguem expressar o real conteúdo dos conceitos em questão ou aquelas palavras 

características da linguagem filosófica, igualmente polissemânticas e que já perderam o vínculo 

com seu significado original. Além destas duas classes de palavras, a psicologia também 

assume alguns vocábulos e formas de linguagem das ciências naturais que, na perspectiva 

vigotskiana, empregados em sentido figurado servem diretamente para enganar (Vigotski, 

1982/2004, p. 298). 

A pluralidade da linguagem na produção do conhecimento em psicologia é também a 

expressão de sua crise. Dessa forma, o emprego de palavras com significados vagos ou 

plurissemânticos, bem como aquelas palavras provenientes de outros campos de conhecimento, 

utilizadas sem a devida crítica aos conceitos que representam, impedem a descrição adequada 

dos fenômenos ou, mais ainda, encobrem a qualificação filosófica dos mesmos – uma vez que 

a palavra guarda em si uma teoria e possui vinculações em relação a sistemas filosóficos 

específicos, caracterizados por uma ontologia, uma epistemologia e uma metodologia também 

específicas (Vigotski, 1982/2004). 

É neste sentido que Vigotski defende a construção de uma terminologia própria da 

Psicologia – nascida no interior do processo de investigação acerca de seu objeto, uma vez que, 

a palavra, ao nomear um fato, proporciona ao mesmo tempo a filosofia do fato, sua teoria, seu 

sistema (Vigotski, 1982/2004, p. 301). A partir desta afirmação, é possível concluir também 

que, se o conceito científico é formulado na investigação de um dado fenômeno, a palavra que 

o representa, além de indicar sua teoria – reflete também o método, o caminho traçado pelo 
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pesquisador em sua formulação. Sendo assim, a palavra que representa o conceito científico 

reflete e refrata sua teoria, filosofia e método, expressando suas vinculações epistemológicas 

mais profundas. A palavra, resume Vigotski (1982/2004, p. 312, grifos no original), assim como 

o sol na gota d’água, reflete integralmente os processos e tendências no desenvolvimento da 

ciência. 

Ao reconhecer a importância da linguagem e da delimitação de conceitos científicos 

gestados no interior do processo de investigação acerca de um objeto de pesquisa, bem como 

os elementos objetivos que caracterizam a história da ciência, Vigotski assume também que a 

ciência não deve ser compreendida como um produto acabado, dotado de leis apriorísticas, mas 

como um processo: 

Quando se conhece um pouco a metodologia (e história) das ciências, a ciência 

começa a ser vista por nós não como um conjunto morto, acabado, imóvel, integrado 

por princípios preparados de antemão, mas como um sistema vivo, em constante 

evolução e avanço, de fatos demonstrados, leis, suposições, estruturas e conclusões, 

que se completam ininterruptamente, são criticados, comprovados, rejeitados 

parcialmente, interpretados e organizados de novo, etc. A ciência começa a ser 

compreendida dialeticamente em seu movimento, pela perspectiva de sua dinâmica, 

de seu crescimento, desenvolvimento, evolução (Vigotski, 1982/2004, p. 318). 

 

Se a ciência é caracterizada pelo processo de construção do conhecimento pautado no 

desenvolvimento de conceitos científicos e sua organização interna, bem como suas relações 

com a realidade, são fundamentadas num processo interpretativo – então, a reformulação do 

conceito tradicional de ciência realizada por Vigotski (1982/2004), coloca dois elementos em 

relação: linguagem e ciência. Neste sentido, a compreensão do entendimento de Vigotski sobre 

a linguagem é fundamental, não somente para aquilo que se refere à sua teoria sobre a relação 

entre linguagem e pensamento, num sentido estrito, mas também para a compreensão do próprio 

desenvolvimento da ciência – fruto de um processo histórico coletivo, estabelecido 

essencialmente a partir da articulação entre linguagem e pensamento. 

Ao traçar seu caminho filosófico a partir de uma apropriação dos estudos da linguagem 

de Humboldt, Vigotski (1982/2004) assume, para a ciência, uma relativa proximidade às leis 

que regem o processo linguístico – compreendido como atividade, energeia. No entanto, assim 

como a apropriação da filosofia humboldtiana pressupõe a reconfiguração de alguns de seus 

elementos a partir do materialismo dialético, estabelecendo a base material dos significados das 

palavras e a origem social da linguagem, o entendimento da ciência como um processo também 

passa pelo entendimento de sua objetividade, sua história, bem como de sua natureza dialética 

e contraditória. 



Vigotski e a apropriação da filosofia da linguagem humboldtiana: Um estudo a partir de Pensamento e Linguagem 

Arthur Venuto Lopes Viana – PPGPSI/UFSJ - 2014 

74 

 

 

 
 

A delimitação da forma de produção do conhecimento científico e o entendimento de 

que a Psicologia só poderia ser considerada ciência se adotasse para si os métodos provenientes 

das ciências naturais também é uma questão que subjaz a toda discussão sobre a crise da 

psicologia. Para Vigotski (1982/2004) a ciência natural, por sua própria natureza, quando não 

está falseada em sua essência, é sempre e espontaneamente materialista. No entanto, embora a 

psicologia materialista do início do século XX tenha assumido, como um pressuposto central, 

a existência regular, concreta e objetiva da realidade, bem como sua cognoscibilidade, ela não 

conseguiu resolver os impasses estabelecidos a partir da cisão material-idealista que a constitui. 

Dessa forma, Vigotski (1982/2004, p. 332, grifos no original) afirma que não existe um 

só sistema empírico em psicologia: todos vão além dos limites do empirismo. [...] De fato, todos 

os sistemas foram se enredando em suas conclusões e foram parar em cheio na metafísica. 

Assim, na perspectiva vigotskiana, toda psicologia possui sua metapsicologia, inclusive aquela 

que não a reconhece. 

Na análise de Vigotski (1982/2004) as condições históricas e objetivas da produção do 

conhecimento, bem com os determinantes internos à própria ciência e suas vinculações 

filosóficas, resultaram na crise da psicologia que se expressa por meio do embate entre duas 

concepções de ciência: 

A tese de que existem duas psicologias (a científico-natural, materialista, e a 

espiritualista) expressa com mais precisão o significado da crise do que a tese da 

existência de muitas psicologias. Psicologias, sendo exato, existem duas: dois tipos 

distintos, inconciliáveis de ciência; duas construções do sistema de saber radicalmente 

diferentes. O restante são só diferenças nas perspectivas, escolas, hipóteses; 

combinações parciais, tão completas, tão confusas e entremeadas, cegas e caóticas, 

que com frequência é muito difícil se orientar. Mas na verdade, a luta só se dá entre 

duas tendências que subjazem e atuam em todas as correntes em litígio (Vigotski, 

1982/2004, p. 335). 

 

Deste modo, Vigotski (1982/2004) delimita a existência de um embate epistemológico 

que fundamenta a crise da psicologia, caracterizado pelo dualismo material-idealista, cujo 

elemento causal mais próximo é o desenvolvimento da psicologia aplicada. Em sua análise, o 

autor argumenta que o mesmo movimento de repúdio do empirismo em relação à filosofia se 

deu na delimitação da psicologia como disciplina independente. Neste sentido, a psicologia 

aplicada tornou-se o centro de desenvolvimento da psicologia. 

O papel da psicotecnia, portanto, é protagonista no desenvolvimento da psicologia como 

disciplina independente, e sua vinculação com a prática – que passa a situar-se como critério de 

validade do conhecimento –, possui profundas consequências para este campo de problemas. 

Neste sentido, embora sua importância para o desenvolvimento da psicologia seja reconhecida 

por Vigotski, principalmente pelos questionamentos suscitados em relação à metodologia, o 
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autor é categórico ao abordar a perspectiva psicotécnica como teoria científica que conduz à 

subordinação e ao domínio da psique, ao manejo artificial do comportamento (Vigotski, 

1982/2004, p.347). Ao realizar esta crítica, Vigotski indica os limites da prática como único 

critério de validade do conhecimento, bem como os limites da subordinação do objeto em 

relação ao método de estudo. 

A partir de uma tarefa analítica sobre a crise na psicologia e suas causas mais próximas, 

bem como das alternativas apresentadas por diversos estudiosos que se debruçaram sobre este 

problema, Vigotski (1982/2004, p. 381) assume uma postura radical no que se refere à 

superação dos impasses na Psicologia, ao afirmar que 

Utilizando uma metáfora de Spinoza, comparamos nossa ciência com o doente 

desenganado que busca uma medicina que não oferece esperanças: agora vemos que 

somente o bisturi do cirurgião pode salvar a situação. Espera-nos uma sangrenta 

operação: muitos manuais terão de ser picados, assim como o véu do templo; muitas 

frases ficarão sem pé nem cabeça, ao passo que algumas teorias serão mutiladas 

justamente na altura do tronco. Só nos resta definir o limite, a linha de separação, o 

traço que descreverá o futuro bisturi. 

 

A posição assumida por Vigotski pode ser resumida, portanto, em uma crítica às 

tentativas ecléticas ou conciliadoras do dualismo material-idealista que fundamentam o que 

autor, em empréstimo à terminologia de Watson, denomina por psicologia de meios-termos. 

Não estão livres de tal crítica nem mesmo aqueles autores que viram no materialismo dialético 

a saída para os impasses metodológicos referentes ao objeto da psicologia. Para Vigotski 

(1982/2004) as tentativas de conciliação ou de estabelecimento de novas diretrizes para a 

Psicologia a partir do materialismo dialético se resumem a aplicações externas e mecânicas da 

filosofia de Marx e Engels na produção do conhecimento. 

Vigotski (1982/2004) afirma, então, que a Psicologia deve seguir o caminho da ciência 

e, neste sentido, não pode abrir mão da explicação dos fenômenos psíquicos limitando-se à 

mera descrição dos fatos. Além disso, postula também que a psicologia marxista deve, 

necessariamente, ser considerada uma ciência natural – porém, o autor não se refere a uma 

ciência natural strictu sensu: 

Entre nós, o termo ‘ciências naturais’ costuma ser empregado num sentido mais 

estrito, apenas para denominar as disciplinas que, embora estudem a natureza orgânica 

e inorgânica, não abarcam a natureza social e consciente, que com frequência é 

distinta da ‘natura’; algo assim como ‘inatural’ ou ‘supernatural’, se não ‘antinatural’ 

[...]. Estou convencido, por minha parte, de que ampliar o termo ‘natural’ a tudo que 

existe na realidade é completamente racional (Vigotski, 1982/2004, p. 389, grifos no 

original). 

 

Assim, defende a Psicologia como ciência natural que deve fundamentar-se no princípio 

dialético para o estudo de seu objeto. De acordo com Vigotski (1982/2004) é a partir da dialética 
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que devemos pensar o objeto da psicologia, bem como seu método de estudo – uma vez que 

entre a psicologia e a dialética deve haver um sistema de conceitos intermediários: sua 

metodologia. Neste sentido, a única aplicação do materialismo dialético legítima em psicologia 

responde à necessidade de criação de uma psicologia geral. Do contrário, toda aplicação do 

marxismo à psicologia fora destes limites, tal como afirma Vigotski (1982/2004, p. 392), 

conduzirá inevitavelmente a construções escolásticas ou verbalistas e a dissolver a dialética 

em pesquisas e testes; [...] a uma revolução simplesmente terminológica. 

É necessário, portanto, desvendar a natureza do objeto da Psicologia para criar suas 

categorias, conceitos e, sobretudo, seu método. Sendo assim, Vigotski (1982/2004, p. 395, 

grifos no original) indica que 

O que pode ser buscado previamente nos mestres do marxismo não é a solução da 

questão, e nem mesmo uma hipótese de trabalho (porque estas são obtidas sobre a 

base da própria ciência) mas o método de construção da hipótese. Não quero receber 

de lambuja, pescando aqui e ali algumas citações, o que é a psique, o que desejo é 

aprender na globalidade do método de Marx como se constrói a ciência, como enfocar 

a análise da psique. 

 

Sem a pretensão de esgotar a questão, Vigotski (1982/2004) argumenta sobre a 

necessidade do reconhecimento histórico dos caminhos traçados pelo conhecimento até a 

constituição da Psicologia como disciplina independente – sem desconsiderar toda a produção 

filosófica que subjaz às formulações da própria psicologia. Assim, afirma que devemos nos 

considerar unidos e relacionados com o que é anterior a nós, porque inclusive quando o 

estamos negando estamos nos apoiando nele (Vigotski 1982/2004, p. 405). 

Assim, Vigotski (1982/2004) não se coloca na mesma posição dos psicólogos 

materialistas de seu tempo, que buscavam expulsar da psicologia todo o conhecimento 

proveniente da filosofia – numa tentativa desesperada de promover o desenvolvimento de uma 

psicologia verdadeiramente científica. Antes, reconhece o valor das formulações provenientes 

de outros campos do conhecimento como elementos que possibilitaram a constituição e o 

desenvolvimento da ciência psicológica, além de considerar que a filosofia, bem como as 

demais ciências sociais parcelares, podem contribuir para a compreensão da totalidade do 

objeto da psicologia. 

Além disso, em profunda consonância com o materialismo dialético de Marx e Engels, 

Vigotski (1982/2004) indica a necessidade de buscarmos pela unidade de análise na psicologia 

social e conquistar o direito de buscar no indivíduo as marcas da sociedade. A este respeito, o 

autor afirma que 
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Ao explicar o princípio hegeliano na metodologia marxista, nossos marxistas afirmam 

com toda razão que cada coisa pode ser considerada como um microcosmo, como um 

modelo global, em que se reflete todo o mundo. Baseando-se nisto, dizem que 

investigar até o fundo, esgotar uma coisa qualquer, um objeto, um fenômeno significa 

conhecer o mundo inteiro em todas as suas conexões. Nesse sentido, podemos dizer 

que cada pessoa é em maior ou menor grau o modelo da sociedade, ou melhor, da 

classe a que pertence, já que nela se reflete a totalidade das relações sociais. Podemos 

ver que nessa colocação o conhecimento do singular é a chave de toda a psicologia 

social; de modo que devemos conquistar para a psicologia o direito de considerar o 

singular, ou seja, o indivíduo, como um microcosmo, como um tipo, como um 

exemplo ou modelo da sociedade (Vigotski, 1982/2004, p. 368). 

 

Por fim, embora Vigotski (1982/2004) indique que a psicologia marxista é a única 

possibilidade de uma psicologia científica, o autor argumenta que tal psicologia ainda não se 

fez, uma vez que suscita a criação de um conjunto de conceitos intermediários, responsáveis 

pela mediação entre o materialismo dialético e a Psicologia. Neste sentido, a discussão acerca 

do significado histórico da crise na psicologia é um preciso diagnóstico deste campo de 

problemas no início do século XX que não se presta a formulações simplistas acerca do 

fenômeno estudado e nem oferece saídas fáceis para a superação desta crise. No entanto, a partir 

da discussão acerca de alguns princípios do materialismo dialético, bem como sobre a 

especificidade do objeto da psicologia e suas relações com outros campos do conhecimento, 

Vigotski (1982/2004) indica algumas diretrizes básicas para a formulação de uma psicologia 

geral, bem como apresenta a forma a partir da qual compreende a relação entre indivíduo e 

sociedade. 

Tendo apresentado os principais elementos epistemológicos que compõem a psicologia 

histórico-cultural é necessário, neste momento, voltarmos nosso olhar para a teoria de Vigotski 

sobre a relação entre pensamento e linguagem, ressaltando seu movimento de apropriação da 

linguística humboldtiana – bem como os elementos teórico-metodológicos que permitiram a 

reconfiguração de alguns de seus pressupostos. Sendo assim, orientados pelas categorias de 

análise compõem o sistema teórico humboldtiano, o próximo tópico deste texto tem por objetivo 

apresentar a síntese de nossa discussão ao explicitar as relações de proximidade entre as teorias 

de Humboldt e Vigotski, bem como suas zonas de distanciamento, reformulação e/ou 

originalidade. 
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3.2. A PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL E A RELAÇÃO ENTRE PENSAMENTO 

E LINGUAGEM: CATEGORIAS EM ANÁLISE 

 
Após termos discutido os principais elementos que compõem o sistema teórico de 

Humboldt, bem como as bases epistemológicas que sustentam a psicologia histórico-cultural 

de Vigotski, temos elementos suficientes que nos permitem retornarmos à obra vigotskiana em 

busca das formulações que podem indicar seu movimento de apropriação em relação à 

linguística de Humboldt. Neste sentido, partimos da análise dos fatores que constituem o texto 

de Vigotski, reunindo nossos esforços na análise da obra A Construção do Pensamento e da 

Linguagem (Vigotski, 1934/2001), uma vez que nela estão concentradas as formulações do 

autor sobre o tema em questão. No entanto, buscamos também algumas considerações presentes 

em outros textos de Vigotski, especialmente A história do desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores (Vigotski, 1931/2000) e Psicologia da arte (Vigotski, 1965/1999), 

posto que, ao colocar os processos linguísticos em destaque nestas obras, Vigotski nos oferece 

diferentes elementos teóricos para a compreensão de análise que estamos desenvolvendo. 

No que se refere à estratégia metodológica a partir da qual analisamos a apropriação da 

filosofia da linguagem humboldtiana no interior da teoria de Vigotski sobre a relação entre 

pensamento e linguagem, assumimos as categorias que compõem a concepção de linguagem de 

Humboldt, delimitadas no capítulo anterior, como unidades de análise. Assim, a discussão que 

se segue terá como foco a forma a partir da qual Vigotski trabalhou a origem da linguagem, a 

natureza da relação entre pensamento e linguagem, a relação entre linguagem e concepção de 

mundo e, por fim, a noção da linguagem como uma atividade dialógica. Tais categorias atuam 

como a lente a partir da qual serão analisadas as proposições vigotskianas. Neste sentido, ao 

voltarmos nossa atenção para o texto de Vigotski (1934/2001), tendo como critério de análise 

a forma a partir da qual o autor compreende os elementos que constituem o sistema teórico 

humboldtiano, será possível identificar seus pontos de convergência e divergência, explicitando 

seu movimento de apropriação em relação à Humboldt. 

Uma vez que adotamos as categorias que compõem o sistema de Humboldt como uma 

diretriz para a análise da teoria de Vigotski, assumimos também que não temos a pretensão de 

discutir todos os aspectos trabalhados por Vigotski em suas formulações sobre a relação entre 

pensamento e linguagem, posto que tais categorias limitam e direcionam a análise que 

pretendemos desenvolver. Por outro lado, a centralidade e importância das discussões que 

pretendemos apresentar aqui, por meio das categorias delimitadas para a consecução dos 
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objetivos deste estudo, podem nos oferecer elementos para a compreensão dos aspectos mais 

fundamentais de sua teoria. Além disso, ao assumirmos que o processo de apropriação guarda 

em si uma dimensão criativa e implica, necessariamente, em uma modificação do objeto, a 

manutenção das mesmas categorias de análise para ambas as teorias tem por objetivo ressaltar 

não somente os pontos nos quais Vigotski se aproxima da perspectiva humboldtiana, mas 

também os momentos nos quais o autor modifica seus pressupostos a partir do materialismo 

dialético e supera as contribuições de seu interlocutor. 

É importante ressaltar que, embora esta análise estabeleça algumas categorias centrais 

para o tratamento do objeto de estudo que colocamos em relevo, as fronteiras entre cada uma 

delas não são estáticas e seu estabelecimento não quer dizer que compreendemos a teoria 

vigotskiana de modo estanque. Antes, as categorias de análise estabelecidas a partir da leitura 

da obra de Humboldt (1836/1990), atuam como uma diretriz para a análise do movimento de 

apropriação de Vigotski em relação à filosofia da linguagem humboldtiana e, dessa forma, 

existem várias zonas de intersecção entre elas. 

Neste sentido, embora algumas formulações de Vigotski atuem como o eixo central na 

discussão de uma dada categoria, elas também podem iluminar a análise de outros elementos 

teóricos que, pelo recorte estabelecido no desenvolvimento deste estudo, pertencem a uma 

categoria diferente. Dessa forma, é fundamental termos em mente que o entendimento da 

apropriação vigotskiana da filosofia da linguagem de Humboldt, é uma tarefa que implica a 

análise da totalidade das categorias estabelecidas que, em seu conjunto, compõem uma matriz 

teórica que tem por objetivo explicitar as relações entre as teorias em questão. 

No que tange à organização deste debate, discutiremos inicialmente alguns elementos 

formais da obra A Construção do Pensamento e da Linguagem (Vigotski, 1934/2001), sua 

organização e composição, bem como seu método de análise. Posteriormente, discutiremos o 

tratamento dado por Vigotski a cada uma das categorias construídas a partir da análise da obra 

de Humboldt, ressaltando o movimento de apropriação entre estes autores. 

 

 
3.2.1. A construção do pensamento e da linguagem: A obra 

 
 

Publicada seis meses após a morte de L. S. Vigotski, A Construção do Pensamento e da 

Linguagem (1934/2001) é o resultado da primeira série de investigações de Vigotski e 

colaboradores sobre um tema central para a constituição de uma nova psicologia – a relação 

entre linguagem e pensamento. Do ponto de vista de sua organização, a maioria dos seus textos 
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foram escritos para sua composição porém, alguns já haviam sido publicados anteriormente, 

como As raízes genéticas do pensamento e da linguagem – publicado em 1929 na Revista de 

Ciências Naturais e do Marxismo (Lestestvoznanie y marxizm) – e A linguagem e o pensamento 

da criança na teoria de Piaget – publicado como prefácio da tradução russa do livro de Jean 

Piaget intitulado A Linguagem e o Pensamento da Criança. Ainda de acordo com uma nota 

explicativa presente na edição russa e traduzida na versão em espanhol de Pensamento e 

Linguagem (Vigotski, 1934/1993), há também uma proximidade entre o capítulo intitulado 

Estudo experimental do desenvolvimento dos conceitos e uma comunicação de Vigotski em 20 

de maio de 1933 no Instituto Pedagógico de Leningrado, denominada O desenvolvimento dos 

conceitos cotidianos e científicos na idade escolar. 

No entanto, embora tais capítulos da obra já houvessem sido publicados em momentos 

anteriores, Prestes e Tunes (2012) ressaltam que Michlenie y retch (Vigotski, 1934) – traduzido 

no Brasil como Pensamento e Linguagem (Vigotski, 1987) ou A Construção do Pensamento e 

da Linguagem (Vigotski, 2001) – foi uma das poucas obras de Vigotski escritas com intenção 

de serem livros32. 

Porém, é importante ressaltar que a obra de Vigotski (1934/2001) guarda em si uma 

riqueza conceitual e metodológica que surge de modo diferente a cada seção deste livro. Neste 

sentido, cada capítulo possui um problema específico a ser analisado, indicando assim, 

objetivos e estratégias metodológicas diferentes entre si. No entanto, tal pluralidade não retira 

da obra sua unicidade, antes, indica que a relação entre pensamento e linguagem foi investigada 

por Vigotski a partir de diferentes facetas deste objeto, possibilitando a compreensão da 

totalidade de sua perspectiva a partir da tensão entre os diferentes estudos e análises distribuídos 

nos sete capítulos que compõem sua obra. 

Embora este seja considerado um dos livros mais importantes da produção teórica de 

Vigotski, Prestes (2010) nos chama a atenção para a dificuldade que muitos pesquisadores 

enfrentaram e/ou enfrentam para ter acesso à sua obra com o menor número de mediações 

possível. Em suas produções mais recentes, a autora (Prestes, 2010) e Prestes e Tunes (2012) 

ressaltam o longo período no qual as obras de Vigotski foram censuradas a partir de um decreto 

de Stalin que proibia boa parte das produções teóricas relativas à pedologia na então URSS. 

 

32 Prestes e Tunes (2012) indicam que além de Pensamento e linguagem (Vigotski, 1934), as obras Psicologia da 

arte – escrita em 1925 e publicada em 1965 –, e Psicologia pedagógica (Vigotski, 1926), ao lado de uma série de 

livros didáticos para ensino à distância – como Pedologia da idade escolar (escrito em 1928), Pedologia da 

juventude (escrito em 1929) e Pedologia do adolescente (escrita entre 1930 e 1931) – também foram obras escritas 

com objetivo de serem livros. Neste sentido, Prestes e Tunes (2012) afirmam que grande parte da obra vigotskiana, 

especialmente as publicações póstumas do autor, são reuniões de artigos, textos e estenografias de suas aulas ou 

comunicações em eventos científicos. 
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Mais ainda, Prestes (2010) argumenta que mesmo após a queda do regime stalinista, a obra de 

Vigotski sofreu com deturpações editoriais que retiraram boa parte da riqueza de seu texto, 

tanto em seu país de origem quanto a partir de sua descoberta no ocidente. 

Duarte (2000) também disserta sobre esta questão, e ressalta que a apropriação da 

psicologia de Vigotski no ocidente foi mediada por uma assepsia ideológica, empreendida 

especialmente pelos tradutores das edições americanas que chegaram ao Brasil em meados da 

década de 1980 e que tinham por objetivo descaracterizar o texto vigotskiano de sua explícita 

e contundente afiliação teórica à filosofia de Marx e Engels, aproximado o psicólogo russo das 

tendências neoliberais e pragmatistas da América do Norte. 

Além disso, as dificuldades relacionadas ao processo de tradução de uma obra em língua 

russa também devem ser consideradas no interior do processo de apropriação da psicologia 

histórico-cultural de Vigotski no ocidente. A este respeito, Prestes (2010) indica que a 

psicologia de Vigotski sofre com imprecisões linguísticas em sua tradução que violentam a sua 

obra de modo mais profundo do que os anos em que ela passou censurada em seu país de 

origem. Por essa razão, algumas imprecisões conceituais presentes na obra de Vigotski devem 

ser analisadas também sob a perspectiva do processo de tradução, uma vez que esta atividade 

pode desmistificar zonas de incompreensão ou conflito, como é o caso, por exemplo, do título 

da obra sobre a qual desenvolvemos nossa análise: Michlenie y retch. 

Para Prestes e Tunes (2012), a tradução de Michlenie y retch como Pensamento e 

Linguagem não é capaz de expressar toda a riqueza semântica e conceitual presentes no título 

da obra de Vigotski. Para as autoras, a palavra michlenie – caracterizada por sua raiz 

etimológica misl [pensamento; ideia; raciocínio] e pelo sufixo ie, que confere ao vocábulo a 

ideia de processo – foi corretamente traduzida como pensamento, ressaltando que Vigotski 

chama a atenção em sua obra para os processos de pensamento. 

No entanto, a palavra retch está mais próxima a ideia de discurso ou fala do que de sua 

tradução mais usual nos países do ocidente: linguagem. Neste sentido, Prestes e Tunes (2012) 

argumentam que ao trabalhar a partir da expressão Michlenie y retch [Pensamento e Fala], 

Vigotski ressalta o caráter dinâmico e processual a partir do qual analisava a relação entre estas 

duas funções psicológicas. 

A análise de Prestes e Tunes (2012) possui um grande valor heurístico para nossa 

argumentação, uma vez que chama a atenção para o fato de que Vigotski também analisou a 

relação entre linguagem e pensamento a partir da compreensão de suas bases processuais e 

dinâmicas – fatores fundamentais para a constituição do sistema teórico de Humboldt. Por outro 
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lado, também nos impõe limitações e desafios, uma vez que não trabalhamos a partir do texto 

vigotskiano em sua língua original. 

Sendo assim, buscamos superar algumas destas limitações por meio do cotejamento 

entre diferentes traduções da obra de Vigotski. Neste sentido, trabalhamos a partir de duas 

traduções: a edição brasileira A Construção do Pensamento e da Linguagem (Vigotski, 

1934/2001) traduzida diretamente do russo para o português por Paulo Bezerra e a versão 

espanhola Pensamiento y Lenguaje (Vigotski, 1934/1993) editada por Amélia Alvarez e Pablo 

del Río33. 

Tendo apresentado neste tópico alguns elementos formais que podem contribuir para a 

compreensão da forma a partir da qual Vigotski (1934/2001) trabalha a relação entre linguagem 

e pensamento, é preciso voltarmos nosso olhar para o conteúdo de sua exposição. Dessa forma, 

sendo o materialismo dialético um marco fundamental para a compreensão do sistema teórico 

vigotskiano, é preciso verificar como esta base epistemológica fundamenta – 

metodologicamente – a análise da relação entre pensamento e linguagem. 

 

 
3.2.2. O significado da palavra: Uma unidade de análise 

 
 

Na perspectiva de Vigotski (1934/2001) o problema da relação entre pensamento e 

linguagem possui uma importância capital para a psicologia moderna, uma vez que esta relação 

interfuncional figura como ponto central de estruturação da consciência. Entretanto, a despeito 

de se constituir como um dos problemas mais antigos e importantes da psicologia, o estudo da 

relação entre pensamento e linguagem permanecia obscuro e sofria com análises atomistas que 

preconizavam o estudo isolado de cada um de seus elementos – fato que também reflete em si 

o dualismo no qual estava encerrada a psicologia no início do século XX. 

Para Vigotski (1934/2001) o ponto central desta questão é a relação entre o pensamento 

e a palavra e a solução deste problema sempre oscilou, do ponto de vista histórico, entre a 

completa identificação do pensamento com a linguagem ou sua plena separação e dissociação. 

Neste entendimento, Vigotski (1934/2001) ressalta que um dos elementos que se constituiu 

como um grande obstáculo para o estudo da relação entre pensamento e linguagem foi a 

consideração de que a palavra era formada por duas instâncias que possuem existência 

 

33 O cotejamento entre as duas versões não indicou diferenças significativas entre estas edições – exceto pela 

presença, na edição espanhola (Vigotski, 1934/1993), das notas da edição russa que foram suprimidas na edição 

brasileira (Vigotski, 1934/2001). Assim, no que se refere às citações presentes neste texto, optamos por trabalhar 

a partir da tradução de Paulo Bezerra – recorrendo à edição de Amélia Alvarez e Pablo del Río quando necessário. 
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totalmente independentes uma da outra: o som e o significado. Assim, se o aspecto semântico 

da linguagem possui existência independente de seu aspecto sonoro e entre eles só existe uma 

vinculação externa, fortuita e arbitrária, o estudo da relação entre pensamento e linguagem que 

parte desta perspectiva acaba por analisar um epifenômeno incapaz de revelar sua origem e 

conexões mais profundas. 

Por essa razão, Vigotski (1934/2001) critica veementemente tal perspectiva, uma vez 

que separado do significado, o som perde as propriedades específicas que o tornaram 

característico da fala humana, ou seja, perde sua direção e sentido. Por outro lado, considerar o 

significado como um elemento independente de sua forma sonora, é destituir sua existência 

linguística e reduzi-lo à sua dimensão representativa. 

Prosseguindo nesta argumentação, Vigotski (1934/2001) afirma que a investigação 

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

próprio do termo. Para o autor, a análise da relação entre pensamento e linguagem pode ser 

realizada, essencialmente, por dois métodos diferentes: um deles é responsável pelo fracasso de 

todas as tentativas de estudar esta questão e o outro é o único ponto de partida possível para sua 

resolução: 

O primeiro método de análise psicológica poderia ser denominado decomposição das 

totalidades psicológicas complexas em elementos. Ele poderia ser comparado à 

análise química da água que a decompõe em hidrogênio e oxigênio. Um traço 

essencial dessa análise é propiciar a obtenção de produtos heterogêneos ao todo 

analisado, que não contêm as propriedades inerentes ao todo como tal e possuem uma 

variedade de propriedades que nunca poderiam ser encontradas nesse todo (Vigotski, 

1934/2001, p. 05) 

 

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

é uma análise no sentido próprio da palavra e sua utilização culmina em uma compreensão 

equivocada dos fatos. Dessa forma, Vigotski (1934/2001) ressalta que o problema do estudo da 

relação entre pensamento e linguagem passa, necessariamente, pela compreensão da unidade 

existente entre som e significado na formação do signo linguístico e sua verdadeira 

compreensão necessita passar por uma operação metodológica capaz de analisar um fenômeno 

interfuncional. 

A proposta de vigotskiana é, portanto, a análise segundo unidades. No entendimento do 

autor, 
 

achamos que um momento decisivo em toda a teoria do pensamento e da linguagem 

foi a substituição dessa análise [a decomposição do todo em elementos] por outro tipo 

de análise. Esta pode ser qualificada como uma análise que decompõe em unidades a 

totalidade complexa. Subentendemos por unidade um produto da análise que, 

diferente dos elementos, possui todas as propriedades que são inerentes ao todo e, 
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concomitantemente, são partes vivas e indecomponíveis dessa unidade (Vigotski, 

1934/2001, p.08). 

 

Assim, Vigotski parte em busca daquilo que denominou como unidade de análise da 

relação entre pensamento e linguagem – tendo sempre em mente a impossibilidade de uma 

separação radical entre os elementos componentes do signo. Dessa forma, ao colocar o 

pensamento verbal como objeto de sua obra, compreendendo-o como uma zona de intersecção 

entre o pensamento e a linguagem, Vigotski (1934/2001) ressalta que a única unidade capaz de 

preservar em si todas as propriedades inerentes ao todo e que, além disso, não se deixa reduzir 

a nenhum outro fenômeno, deve ser encontrada no aspecto interno da palavra, ou seja, em seu 

significado: é justamente no significado que está o nó daquilo que chamamos de pensamento 

verbalizado (Vigotski, 1934/2001, p. 09). 

A eleição do significado da palavra como unidade de análise da relação entre 

pensamento e linguagem na perspectiva vigotskiana se difere, radicalmente, da análise do 

significado da palavra realizada a partir do entendimento de que este elemento pode ser 

analisado de forma isolada, destituindo-o de seus elementos linguísticos, ou seja, de seu aspecto 

sonoro. Para Vigotski (1934/2001), o significado da palavra é um fenômeno tanto da linguagem 

quanto do pensamento, uma vez que uma palavra nunca se refere a um objeto isolado – mas a 

um grupo ou classe de objetos. Neste sentido, toda palavra é uma generalização: 

[A] generalização, como é fácil perceber, é um excepcional ato verbal do pensamento, 

ato esse que reflete a realidade de modo inteiramente diverso daquele como esta é 

refletida nas sensações e percepções imediatas. Quando se diz que o salto dialético 

não é só uma passagem da matéria não-pensante para a sensação mas também uma 

passagem da sensação para o pensamento, se está querendo dizer que o pensamento 

reflete a realidade na consciência de modo qualitativamente diverso do que o faz a 

sensação imediata. Pelo visto, existem todos os fundamentos para se admitir que essa 

diferença qualitativa da unidade é, no essencial, um reflexo generalizado da realidade 

(Vigotski, 1934/2001, p. 10) 

 

Deste modo, se a palavra é uma generalização que reflete em si a realidade de modo 

diverso daquele encontrado numa sensação imediata, seu significado pertence, 

necessariamente, ao pensamento. Porém, o significado da palavra também é uma parte 

inalienável do signo, o que o coloca ao mesmo tempo no reino da linguagem: Sem significado, 

a palavra não é palavra, mas som vazio. Privada do significado, ela já não pertence ao reino 

da linguagem (Vigotski, 1934/2001, p.10). 

Neste sentido, o significado da palavra é a unidade de análise da relação entre 

pensamento e linguagem por pertencer a estas duas dimensões, tanto ao pensamento quanto à 

linguagem e, dessa forma, ao analisar o desenvolvimento histórico do significado das palavras, 

Vigotski vislumbra a possibilidade de analisar a gênese do pensamento verbal, em sua prática 
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viva e cotidiana. Ao identificar a necessidade de estudar o desenvolvimento do significado das 

palavras – nas práticas cotidianas de uso da linguagem – para compreender a verdadeira 

essência da relação entre pensamento e linguagem, Vigotski ressalta a importância de termos 

em mente que a função da linguagem é, antes de qualquer outra, comunicativa: 

A função inicial da linguagem é a comunicação. A linguagem é, antes de tudo, um 

meio de comunicação social, um meio de expressão e compreensão. Geralmente, na 

análise por decomposição de seus elementos, esta função da linguagem também se 

dissocia de sua função intelectual, e ambas eram atribuídas à linguagem como se 

fossem paralelas e independentes uma da outra (Vigotski, 1934/1993, p. 21, grifos no 

original) 

 

Dessa forma, o significado das palavras é a chave para o entendimento da unidade entre 

pensamento e linguagem que, por sua vez, não pode ser compreendida de modo apartado da 

relação entre generalização e comunicação como duas funções básicas da linguagem. Na 

perspectiva de Vigotski (1934/2001, p. 13), 

só a admissão de tal abordagem viabiliza, pela primeira vez, a análise genético-causal 

do pensamento e da linguagem. Só começamos a entender a relação efetiva entre o 

desenvolvimento do pensamento da criança e o desenvolvimento social da criança 

quando aprendemos a ver a unidade entre comunicação e generalização. As relações 

entre pensamento e palavra e generalização e comunicação devem ser a questão 

central a cuja solução dedicamos as nossas pesquisas. 

 

Quais são, portanto, as conclusões a que chegamos a partir da análise do método de 

Vigotski para o estudo da relação entre pensamento e linguagem? O que este método nos revela 

e quais são suas contribuições para a compreensão da apropriação vigotskiana da linguística de 

Humboldt? 

Em uma primeira aproximação, é possível notar a importância da análise segundo 

unidades para a psicologia histórico-cultural de Vigotski, uma vez que tal perspectiva foi 

inicialmente trabalhada pelo autor em sua obra Psicologia da arte (Vigotski, 1965/1999), na 

qual o autor discute a reação estética na fábula, no romance e na tragédia, fundamentando seu 

estudo na busca por uma unidade capaz de concentrar em si a essência do fenômeno em questão. 

Tal consideração ressalta o fato de que Vigotski, desde suas primeiras incursões no campo de 

problemas da psicologia, assume uma perspectiva materialista dialética de investigação e, a 

exemplo de Marx e Engels ao estabelecer a mercadoria como a unidade de análise da sociedade 

capitalista, o autor russo buscou a unidade de análise dos problemas para os quais buscava uma 

solução. Sendo assim, a adoção do método de análise segundo unidades é coerente com a 

proposta vigotskiana de reestruturação da Psicologia a partir do materialismo dialético 

(Vigotski, 1982/2004) e confere à sua obra uma unidade metodológica e epistemológica. 

Outro importante fator que coloca as contribuições de Vigotski no interior do 

materialismo dialético são as contribuições de Engels ao debate metodológico realizado na obra 
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A Construção do Pensamento e da Linguagem (Vigotski, 1934/2001). Nesta direção, Vigotski 

afirma sucessivas vezes que parte do pressuposto de que a investigação acerca da relação entre 

pensamento e linguagem deve se fundamentar numa perspectiva histórica e seguir em direção 

ao desvelamento de suas múltiplas determinações. Neste sentido, Vigotski (1934/2001) realiza 

uma discussão acerca do estudo experimental do desenvolvimento dos conceitos e argumenta 

que o processo de formação de um conceito, desencadeado por via experimental, não reflete a 

forma genética real do seu desenvolvimento. Porém, antes de se configurar como um simulacro 

do verdadeiro processo que engendra o conceito, seu estudo experimental permite revelar em 

forma abstrata o próprio processo genético de formação dos conceitos, oferecendo ao 

pesquisador uma diretriz básica para sua compreensão. 

Dessa forma, Vigotski (1934/2001) assume uma perspectiva dialética de análise, 

segundo a qual não há nenhum elemento que impeça a articulação entre os métodos lógico e 

histórico de produção do conhecimento. A este respeito, cita explicitamente as contribuições de 

Engels ao afirmar que 

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

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

processo histórico de pensamento começa onde começa a história, e o seu ulterior 

desenvolvimento não é senão um reflexo, em forma abstrata e teoricamente coerente, 

do processo histórico, um reflexo realizado porém corrigido segundo as leis que a 

própria realidade histórica nos ensina, pois o método histórico de investigação permite 

estudar qualquer momento do desenvolvimento em sua fase mais madura, em sua 

forma clássica (Engels, citado por Vigotski, p. 200) 

 

Assim, Vigotski (1934/2001) modifica a perspectiva experimental clássica por meio da 

introdução da análise histórica de seu objeto, e o faz tanto a partir da compreensão de que a via 

experimental permite o estudo de seu objeto em sua fase mais madura quanto por meio da 

análise filogenética e ontogenética da relação entre pensamento e linguagem, explicitando as 

diversas determinações que incidem sobre o pensamento verbal. 

Já no que se refere à relação de apropriação entre a psicologia histórico-cultural de 

Vigotski e os estudos da linguagem de Humboldt, a adoção do significado da palavra como 

unidade de análise da relação entre pensamento e linguagem, se não pode explicar as relações 

entre estas teorias, já aponta para uma aproximação entre tais perspectivas. Neste sentido, se 

Vigotski parte da necessidade de encontrar uma unidade de análise que contenha em si a síntese 

da relação entre pensamento e linguagem, já está claro desde o primeiro capítulo de sua obra 

(Vigotski, 1934/2001) que o autor parte do entendimento de que pensamento e linguagem são 

processos distintos, entre os quais existe uma conexão. Mais ainda, ao buscar no significado da 

palavra a confluência entre pensamento e linguagem, Vigotski (1934/2001) já nos oferece 
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elementos que permitem pensar que a intersecção entre pensamento e linguagem produz 

modificações revolucionárias no comportamento humano o que, em certo sentido, pode ser o 

primeiro passo para a compreensão de seu movimento de apropriação em relação aos estudos 

da linguagem de Humboldt. 

Sendo assim, com objetivo de adentrarmos nesta análise de modo mais profundo, 

discutiremos no próximo tópico a forma a partir da qual Vigotski compreende a relação entre 

pensamento e linguagem, buscando relacionar tal compreensão aos elementos que constituem 

a linguística de Humboldt discutidas no capítulo anterior. 

 

 
3.2.3. A relação entre pensamento e linguagem: O surgimento do pensamento verbal 

 
 

Vigotski assume relação entre pensamento e linguagem como o tema central da obra a 

partir da qual estamos desenvolvendo nossa argumentação e, assim, tal relação pode ser 

analisada a partir de quaisquer capítulos de A Construção do Pensamento e da Linguagem 

(Vigotski, 1934/2001). Neste sentido, a relação entre pensamento e linguagem também aparece 

em todas as categorias analisadas neste estudo, entretanto, buscamos concentrar neste tópico 

algumas considerações fundamentais para o entendimento da apropriação de Vigotski em 

relação à filosofia da linguagem humboldtiana. 

Um dos primeiros elementos teóricos que nos chama a atenção é a discussão de Vigotski 

(1934/2001) acerca da hipótese do cruzamento das vias genéticas do pensamento e da 

linguagem que, por sua vez, possibilita o surgimento do pensamento verbal. Neste contexto, 

Vigotski ressalta que um dos elementos mais importantes deste cruzamento é a mudança de 

função da linguagem a partir de sua internalização e, neste sentido, a linguagem assume uma 

importância fundamental para o desenvolvimento do pensamento. 

No entanto, para compreender a relação constitutiva da linguagem em relação ao 

pensamento, Vigotski (1934/2001) realiza uma operação metodológica que coloca a linguagem 

egocêntrica com um elo entre a linguagem exterior e a linguagem interior – identificando as 

diferenças entre tais processos, estabelecidas fundamentalmente a partir do processo de 

internalização da linguagem. 

As considerações acerca da linguagem egocêntrica na obra de Vigotski (1934/2001) são 

inicialmente trabalhadas a partir de uma crítica à teoria de Piaget, segundo o qual esta 

modalidade de linguagem seria um ponto intermediário no processo de socialização infantil. 

Dessa forma, Vigotski (1934/2001) ressalta que para Piaget a linguagem egocêntrica marca a 
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passagem de uma forma autística de pensamento e linguagem para uma forma social de 

comportamento, ressaltando que o processo de desenvolvimento infantil segue em direção a 

uma socialização progressiva da criança. 

No entanto, Vigotski (1934/2001) discorda radicalmente desta posição, uma vez que 

considera a linguagem como um elemento social desde suas primeiras manifestações e, ao 

realizar uma crítica aos estudos de Piaget, afirma que o equívoco deste autor é considerar o 

desenvolvimento do pensamento e da linguagem como a história de sua socialização. Na 

perspectiva de Vigotski, pensamento e linguagem são funções psicológicas que se 

desenvolvem, e tal desenvolvimento deve ser compreendido como sua reconstrução, no plano 

intrapsicológico, de funções interpsicológicas (Vigotski, 1934/2001). 

Assim, Vigotski se move para além da afirmação de que a linguagem egocêntrica 

representa um estágio transitório entre a linguagem exterior e a interior para argumentar que as 

características da linguagem egocêntrica podem ser entendidas em termos da mudança 

funcional desta atividade no comportamento do indivíduo. Esta mudança funcional é 

caracterizada pala passagem da mediação do comportamento realizada a partir do outro, para a 

autorregulação do comportamento. Portanto, é importante ressaltar que para Vigotski, a 

linguagem egocêntrica desempenha uma importante função ao assumir um papel de recurso 

para solução de problemas e planejamento das ações do indivíduo, atividade essencialmente 

realizada pelo pensamento. Em resumo, Vigotski (1934/2001, p. 136, grifos no original) afirma: 

Voltando à questão da linguagem egocêntrica, devemos dizer que, afora as funções 

puramente expressivas e a função de descarga, a despeito de ela simplesmente 

acompanhar o desempenho infantil, muito facilmente ela se torna pensamento na 

verdadeira acepção do termo, melhor dizendo, assume a função de operação de 

planejamento, de solução de tarefas que surgem no comportamento. 

 

Neste sentido, o cruzamento das vias genéticas de pensamento e linguagem modifica de 

forma radical o comportamento individual, posto que o cruzamento destas vias implica no 

surgimento do pensamento verbal que, por sua vez, amplia as possibilidades de ação no mundo 

a partir do uso funcional do signo. 

Sendo assim, o estudo da linguagem egocêntrica pode ser uma das formas de análise do 

pensamento em seu processo vivo de resolução de problemas e orientação do indivíduo, uma 

vez que se trata de um processo que é psicologicamente interior antes de tornar-se 

fisiologicamente interior (Vigotski, 1934/2001, p. 136), ou seja, pela função que desempenha, 

a linguagem egocêntrica é uma linguagem interior – que se encontra numa posição 

intermediária de sua internalização – e, ao mesmo tempo, é fisiologicamente externa, audível, 
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ainda que possua especificidades que a diferenciam da linguagem externa propriamente dita 

(tendência a abreviações, aspecto predicativo, etc.). 

Além do estudo da linguagem egocêntrica como estratégia metodológica para a 

compreensão dos processos de pensamento e da função constitutiva da linguagem, outro fator 

também possui importância no sistema teórico vigotskiano e pode tornar mais clara a 

compreensão da relação entre pensamento e linguagem em sua perspectiva. Neste sentido, ao 

estudar as etapas de desenvolvimento pensamento verbal, Vigotski (1934/2001) ressalta que, 

embora a criança passe por um período de crescimento vertiginoso de seu vocabulário a partir 

do cruzamento das vias genéticas do pensamento e da linguagem, nos períodos iniciais de seu 

desenvolvimento ela ainda não possui consciência das relações linguísticas que estabelece. 

Dessa forma, Vigotski (1934/2001) argumenta que embora a criança pergunte 

sucessivas vezes a respeito do nome dos objetos, a palavra – inicialmente – não é abordada por 

ela como um signo que substitui o objeto, mas sim como uma de suas propriedades. Nas 

palavras do autor, a criança assimila a estrutura externa antes que a interna. Ela assimila a 

estrutura externa: a palavra-objeto, que depois se torna estrutura simbólica (Vigotski, 

1934/2001, p. 146). 

Quais são, portanto, os caminhos traçados pelo pensamento verbal e que podem 

demonstrar a importância da linguagem para sua constituição? Nas formulações de Vigotski 

(1934/2001) o autor deixa claro que o desenvolvimento da linguagem é anterior ao 

desenvolvimento da lógica ou, em outras palavras, a linguagem antecede o desenvolvimento do 

pensamento verbal. Um dos aspectos que exemplificam esta relação é o fato de que a criança 

assimila as orações subordinadas a partir do uso de formas tais como porque, uma vez que, 

quando, mas, se (entre outras) muito antes de assimilar as relações causais, temporais, 

opositivas e/ou condicionais. 

Neste ponto, Vigotski (1934/2001) concorda com os estudos piagetianos ao afirmar que 

a criança assimila a sintaxe da linguagem antes de assimilar a sintaxe do pensamento. Em suas 

palavras, os estudos de Piaget mostraram claramente que a criança desenvolve a gramática 

antes de desenvolver a lógica, e só relativamente tarde assimila as operações lógicas que 

correspondem às estruturas gramaticais que vem usando há muito tempo (Vigotski, 1934/2001, 

p. 138). 

Neste sentido, o desenvolvimento da linguagem é fundamental para o acúmulo da 

experiência psicológica que, posteriormente, servirá de base para o desenvolvimento da lógica 

no pensamento verbal – caracterizando o último grau de evolução desta função psicológica por 
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meio da internalização de ferramentas simbólicas que atuam na resolução de problemas e na 

organização da atividade cognitiva. Sendo assim, somente a partir do surgimento do 

pensamento verbal – por meio do cruzamento entre as vias genéticas do pensamento e da 

linguagem – é que a criança se torna capaz de trabalhar a partir da memória lógica, ou seja, a 

operar com relações interiores em forma de signos interiores. 

O estudo da internalização da linguagem e sua importância para o desenvolvimento do 

pensamento por meio da análise das características e funções da linguagem egocêntrica, bem 

como por meio da compreensão de que a gramática da fala é anterior à lógica do pensamento, 

é fundamental para a compreensão da análise que estamos propondo. Neste sentido, Vigotski 

parte de uma perspectiva humboldtiana e indica que a linguagem possui uma função 

constitutiva em relação ao pensamento, porém, amplia em larga medida a análise realizada por 

Humboldt, ao considerar que o pensamento verbal não esgota todas as possibilidades nem do 

pensamento e nem da linguagem. 

Na perspectiva de Vigotski (1934/2001), embora pensamento e linguagem estejam 

necessariamente interligados no comportamento do indivíduo adulto, isto não leva ao 

entendimento da identificação entre os dois processos. Ao contrário, o cruzamento das vias 

genéticas do pensamento e da linguagem possibilita o surgimento de uma nova função 

psicológica, histórica e social por sua natureza – o pensamento verbal. Em uma representação 

esquemática que possibilita a visualização de sua arquitetura, Vigotski (1934/2001, p. 139-140, 

grifos no original) afirma que 

Poderíamos conceber a relação entre pensamento e linguagem como dois círculos que 

se cruzam, mostrando que em uma parte desse processo os dois fenômenos coincidem, 

formando o chamado campo do pensamento verbalizado. Mas este pensamento não 

esgota todas as formas de pensamento e nem de linguagem. Há uma vasta área do 

pensamento que não mantém uma relação direta com o pensamento verbal. Como 

mostrou Bühler, aqui deve ser situado, antes de mais nada, o pensamento instrumental 

e técnico e todo o campo do chamado intelecto prático [...]. De igual maneira, não há 

nenhum fundamento psicológico para se considerar que todas as formas de atividade 

verbal sejam derivadas do pensamento. Não pode existir nenhum processo de 

pensamento quando alguém reproduz na linguagem interior um poema aprendido de 

cor ou repete mentalmente uma frase que lhe foi ensinada para fins experimentais. 

 

Portanto, embora Vigotski (1934/2001) parta do pressuposto da existência de uma 

relação constitutiva entre linguagem e pensamento, assim como o fez Humboldt (1836/1990), 

sua perspectiva transcende as diretrizes da filosofia humboldtiana ao assumir que o pensamento 

verbal não esgota todas as possibilidades do pensamento e da linguagem. Neste sentido, o que 

o diferencia da perspectiva humboldtiana é o fato de que para Humboldt, a relação constitutiva 

entre pensamento e linguagem é direta e, antes de possibilitar o surgimento de uma nova forma 
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de ação sobre o mundo (o pensamento verbal), a linguagem constitui todas as categorias e 

processos de pensamento. 

O entendimento da linguagem como elemento constitutivo do pensamento na 

perspectiva vigotskiana também pode ser discutido a partir das considerações de Vigotski 

(1934/2001) sobre o método experimental de estudo de desenvolvimento dos conceitos. Neste 

contexto, Vigotski desenvolve seu estudo tendo como foco principal o desenvolvimento dos 

conceitos, posto que esta modalidade de pensamento, só é possível no interior do pensamento 

verbal. 

O ponto de partida de Vigotski (1934/2001) para a análise do desenvolvimento dos 

conceitos, ao ressaltar a necessidade de um método que não empreenda um divórcio entre o 

significado das palavras e seu referente material, bem como o aspecto dinâmico de sua 

formulação, é o método sintético-genético de Ach que, após algumas reformulações realizadas 

em colaboração com Sakharov, estuda o processo de formação dos conceitos considerando a 

multiplicidade de fatores que o constitui. Assim, Vigotski (1934/2001) propõe um método de 

estudo do desenvolvimento dos conceitos unindo a palavra e os elementos sensoriais que estão 

imbricados neste processo, o que salienta o fato de que a intenção do autor era descobrir o papel 

da palavra no emprego funcional do signo. 

O caminho traçado por Vigotski e colaboradores neste estudo foi denominado como o 

método de dupla estimulação, no qual eram dispostas, em um quadro especial, diversas formas 

geométricas diante do sujeito da experimentação. Tais formas variavam entre si em relação à 

sua forma, cor, altura e tamanho que, por sua vez, continham em sua base uma palavra sem 

sentido algum. Dessa forma, ao mostrar ao indivíduo uma dessas palavras, lhe era proposto que 

ele organizasse, num campo específico do quadro, as formas nas quais ele considerava que 

pudesse estar escrita a mesma palavra. Após cada tentativa de resolver a tarefa, era função do 

experimentador identificar uma outra forma que continha a mesma palavra inicial – porém 

representada por outra forma, semelhante em algum aspecto e diferente em outros, para que o 

indivíduo pudesse reorganizar a distribuição das formas em seus campos específicos. 

Assim, trabalhando a partir de dois estímulos (as formas geométricas e as palavras), 

eliminando a etapa da memorização prévia das palavras presentes em cada uma das figuras e 

oferecendo as instruções de modo concomitante à sua resolução, Vigotski (1934/2001) tinha 

por objetivo estudar como as palavras podem atuar como um elemento ativo no processo de 

formação dos conceitos, ou seja, sua investigação tentava colocar sob a prova experimental o 

que já havia sido discutido por Humboldt (1836/1990) sob o ponto de vista filosófico: o fato de 
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que a linguagem possui uma função constitutiva em relação ao pensamento. O pressuposto 

humboldtiano – bem como as conclusões a que chegou Vigotski a partir de seu estudo podem 

ser visualizados de modo claro na seguinte passagem: 

O conceito é impossível sem palavras, o pensamento por conceitos é impossível fora 

do pensamento verbal; em todo esse processo, o momento central que tem todos os 

fundamentos para ser considerado causa decorrente do amadurecimento dos 

conceitos, é o emprego específico da palavra, o emprego funcional do signo como 

meio de formação dos conceitos (Vigotski, 1934/2001, p.170). 

 

Sendo assim, embora o texto vigotskiano seja carente de citações explícitas a obra de 

Humboldt, a argumentação de Vigotski (1934/2001) sobre a importância da palavra no processo 

de construção de um conceito, podem indicar que o autor estava consciente das formulações 

humboldtianas acerca do problema sobre o qual pretendia lançar alguma luz, seja por meio da 

leitura dos escritos de Humboldt, dos debates acadêmicos com os humboldtianos que lhe foram 

contemporâneos ou por meio da leitura das obras de A. Potebnia e G. Shpet. A síntese desta 

argumentação, que ressalta a importância da linguagem na constituição do pensamento, pode 

ser encontrada na citação de Vigotski (1934/2001, p. 409) ao afirmar que o pensamento não se 

exprime na palavra mas nela se realiza. Por isto, seria possível falar de formação (unidade do 

ser e do não-ser) do pensamento na palavra. 

Embora a perspectiva de Vigotski, no que se refere à natureza da relação entre 

linguagem e pensamento, coloque em evidência o papel constitutivo da primeira em relação ao 

segundo, é possível observar que Vigotski amplia os princípios da filosofia humboldtiana, na 

qual a linguagem está imbricada em todos os processos psíquicos do indivíduo – desde a 

percepção, a memória e o pensamento, sendo também a responsável pela constituição de uma 

concepção de mundo e pela construção da realidade. Por outro lado, na perspectiva de Vigotski 

(1934/2001) a linguagem possui um papel constitutivo em relação ao pensamento na medida 

em que é um elemento fundamental para o surgimento do pensamento verbal – função que não 

esgota todas as possibilidades do pensamento. Nesta perspectiva, a linguagem se torna 

fundamental não por constituir a totalidade do psiquismo humano, mas por ser responsável pelo 

salto qualitativo que impõe às funções psicológicas a partir do uso funcional do signo. Por esta 

razão, a perspectiva vigotskiana representa uma continuidade e uma ruptura em relação à 

Humboldt, uma vez que parte de um pressuposto que ressalta a linguagem como um elemento 

constitutivo do pensamento, porém, indica que o pensamento verbal não esgota todas as 

possibilidades do pensamento. Outro ponto de igual importância na análise que estamos 

empreendendo é o tratamento dado por Vigotski em relação à origem da linguagem. Neste 
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aspecto, a análise de Vigotski se distancia da filosofia humboldtiana ao trabalhar a partir de 

uma perspectiva histórica, como se verá no tópico seguinte. 

3.2.4. A origem da linguagem: Uma perspectiva histórica de investigação 

 
 

Dentre os elementos trabalhados por Vigotski (1934/2001) acerca da relação entre 

pensamento e linguagem, a questão da origem da linguagem pode ser considerada um dos 

pontos centrais que demarcam sua zona de afastamento em relação à perspectiva humboldtiana. 

Conforme discutido anteriormente, na perspectiva de Humboldt (1836/1990) a linguagem está 

articulada com o desenvolvimento espiritual da humanidade, sendo considerada pelo filósofo 

alemão como uma manifestação do espírito. Neste sentido, Humboldt ressalta que a linguagem 

surge das profundezas da natureza humana e não pode ser compreendida como uma criação dos 

povos. Assim, sua origem não remonta a um longo processo de desenvolvimento histórico mas 

a um único golpe que marca seu surgimento em sua totalidade (Humboldt, 1836/1990). 

Em síntese, Humboldt (1836/1990) argumenta que a busca pela origem da linguagem a 

partir da compreensão do processo histórico que a engendra, atribui ao homem um estado 

original, primitivo, cujas bases são fictícias e equivocadas. Embora a linguagem seja 

considerada, neste entendimento, como um elemento definidor da condição humana, Humboldt 

(1836/1990) é categórico ao afirmar que a linguagem não pode ser reduzida a nenhum elemento 

do qual poderia surgir. 

Ora, já nas primeiras formulações de A Construção do Pensamento e da Linguagem, 

Vigotski (1934/2001, p. 11) ressalta que 

A comunicação, estabelecida com base em compreensão racional e na intenção de 

transmitir ideias e vivências, exige necessariamente um sistema de meios cujo 

protótipo foi, é e continuará sendo a linguagem humana, que surgiu da necessidade de 

comunicação no processo de trabalho. 

 

A necessidade de um olhar histórico sobre o desenvolvimento do pensamento e da 

linguagem é um elemento fundamental para a compreensão da proposta vigotskiana no interior 

de uma proposição materialista dialética de investigação. Neste sentido, Vigotski (1934/2001) 

vai além da afirmação de que a linguagem humana surge a partir da necessidade de 

comunicação proveniente do processo de trabalho, mas amplia tal discussão ao ancorar sua 

perspectiva no estudo filogenético e ontogenético do desenvolvimento destas funções 

psicológicas. 

Dessa forma, Vigotski (1934/2001) dedica parte de sua obra para a identificação das 

raízes genéticas do pensamento e da linguagem e, nesta direção, discute as principais 
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contribuições de Köhler e Yerkes34 a este respeito. Sob um ponto de vista filogenético, Vigotski 

(1934/2001) parte do estudo sobre o intelecto dos antropoides realizado por Köhler e afirma 

que tal análise é uma prova absolutamente clara de que o pensamento surge nos animais 

independentemente do desenvolvimento da linguagem. Assim, delimita que na filogênese há 

uma fase pré-linguística do pensamento. 

Tais formulações são fundamentadas nas experiências desenvolvidas por Köhler, 

segundo as quais um chimpanzé é capaz de solucionar pequenos problemas de natureza prática 

– como usar algum tipo de instrumento para alcançar determinados objetivos [o uso da vara 

para alcançar o alimento]. Assim, as experiências de Köhler revelam, nos antropoides, a 

existência do embrião do comportamento intelectual da espécie humana e neste sentido, 

Vigotski (1934/2001, p. 113, grifos no original) conclui: 

Existência de um intelecto semelhante ao do homem com ausência de um mínimo de 

linguagem semelhante à humana e independência das operações intelectuais em face 

a sua linguagem – assim se poderia formular resumidamente a conclusão principal 

que se pode tirar das investigações de Köhler para a questão que nos interessa. 

 

Vigotski (1934/2001) ainda ressalta que não são apenas os rudimentos da atividade 

cognitiva humana que podem ser encontrados a partir da experimentação com os chimpanzés. 

Para o autor, vários elementos apontam para a existência de uma linguagem relativamente 

desenvolvida nos símios superiores, especialmente do ponto de vista fonético. Ainda em análise 

às contribuições de Köhler, Vigotski (1934/2001) ressalta que os chimpanzés são animais 

sociais no mais alto grau desta expressão e a compreensão de seu comportamento passa, 

necessariamente, pela observação de suas ações em meio ao seu grupo. Neste contexto, Vigotski 

(1934/2001) argumenta sobre a grande diversidade de movimentos emotivo-expressivos (as 

mímicas, os gestos e as reações sonoras) presentes no repertório dos chimpanzés, bem como a 

existência de gestos que expressam algum tipo de emoção (gestos amistosos). 

Vigotski (1934/2001, p. 126, grifos no original), fundamentado nos estudos de Köhler 

e Yerkes, afirma que 

A relação da produção de sons com gestos emocionais expressivos, ao tornar-se 

especialmente nítida nos momentos de forte excitação afetiva do chimpanzé, não 

constitui nenhuma peculiaridade específica dos antropoides; ao contrário, é antes um 

traço muito comum aos animais dotados de aparelho fonador. E essa mesma forma de 

reações vocais expressivas serve indubitavelmente de base ao surgimento e 

desenvolvimento da fala humana. 

 

 

 

 
34 Embora o estudo das raízes genéticas do pensamento e da linguagem estejam fundamentados na discussão 

teórica das pesquisas realizadas por Köhler, Yerkes e Bühler – como se verá neste texto -, Vigotski não descreve 

as experiências realizadas por estes autores e que deram origem às suas conclusões. 
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Em resumo, Vigotski indica que do ponto de vista filogenético é perfeitamente possível 

afirmar que em suas origens, tanto o pensamento quanto a linguagem possuem raízes distintas 

e seu desenvolvimento segue por linhas genéticas diferentes e independentes uma da outra, o 

que o leva a verificar a existência de uma fase pré-linguística no desenvolvimento do 

pensamento e uma fase pré-intelectual no desenvolvimento da linguagem. Deste modo Vigotski 

ressalta que os antropoides apresentam, em certo sentido, um intelecto próximo ao do homem 

– especialmente nos rudimentos de emprego de instrumentos – e também uma linguagem 

parecida com a linguagem humana – sobretudo no que se refere à fonética da fala e sua função 

emocional e social (Vigotski, 1934/2001). 

Embora as pesquisas de Köhler e Yerkes sejam fundamentais para as conclusões 

vigotskianas sobre as raízes genéticas do pensamento e da linguagem na filogênese, Vigotski 

(1934/2001) afirma que tais conclusões não são nenhuma novidade teórica para os estudiosos 

de Marx e Engels. Neste sentido, ao afirmar que não é nenhuma novidade para o marxismo a 

tese de que estão no mundo animal as raízes do intelecto do homem, Vigotski cita diretamente 

uma passagem de Engels: 

Nós e os animais temos em comum todas as espécies de atividade intelectual: a 

indução, a dedução e, consequentemente, a abstração (o conceito tribal de 

quadrúpedes e bípedes), a análise de objetos desconhecidos (o ato de quebrar uma noz 

já é um começo de análise), a síntese (em caso de feitos de animais) e, como fusão de 

tudo, o experimento (em caso de novos obstáculos e em situações independentes). 

Pelo tipo, todos esses métodos, ou melhor, todos os meios de investigação científica 

conhecidos da lógica comum são perfeitamente idênticos no homem e nos animais 

superiores. Só pelo grau de desenvolvimento (do respectivo método) eles se 

distinguem (Engels, citado por Vigotski, 1934/2001, p. 142, grifos no original). 

 

Esta citação, além de trazer o materialismo dialético – novamente – para o primeiro 

plano da análise proposta por Vigotski (1934/2001), ressalta que ao analisar as pesquisas de 

Köhler e Yerkes, Vigotski buscava, antes de qualquer coisa, evidências experimentais que 

comprovassem aquilo que ele já tinha conhecimento por meio da filosofia de Marx e Engels. 

Sendo assim, Vigotski desenvolve sua análise a partir da tensão entre os resultados das 

pesquisas experimentais de sua época e do referencial epistemológico que orienta seu 

entendimento de homem e da realidade. 

Após o estudo das raízes genéticas do pensamento e da linguagem sob o ponto de vista 

filogenético, Vigotski (1934/2001) busca verificar se a hipótese das diferentes raízes genéticas 

destas funções psicológicas também se confirma a partir de um estudo ontogenético. 

Prescindindo de qualquer paralelismo entre filogênese e ontogênese, posto que as relações 

interfuncionais e históricas que fundam a consciência humana se dão por meio de saltos 

dialéticos que modificam radicalmente sua estrutura, Vigotski (1934/2001) se volta para a 
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análise das provas experimentais realizadas por Köhler e Bühler com crianças em fase inicial 

de desenvolvimento e afirma que, assim como são distintas as raízes genéticas de pensamento 

e linguagem na filogênese, elas também o são sob o ponto de vista ontogenético. 

Sobre o desenvolvimento do pensamento infantil e baseado nas pesquisas de Köhler e 

Bühler, Vigotski (1934/2001, p. 129) afirma que o que é teoricamente mais importante nesses 

experimentos, assim como nos experimentos desenvolvidos com os chimpanzés, é a descoberta 

da independência das reações intelectuais rudimentares em relação à fala. Dessa forma, 

Vigotski afirma que as reações intelectuais mais rudimentares, ou seja, os processos de 

pensamento no início de seu desenvolvimento ontogenético estão, inicialmente, desvinculados 

dos processos linguísticos. 

Já no que se refere à linguagem, Vigotski (1934/2001) ressalta que as raízes pré- 

intelectuais da fala são amplamente conhecidas e facilmente verificáveis, uma vez que o grito, 

o balbucio e até mesmo as primeiras palavras infantis estão mais atrelados às afecções 

fisiológicas da criança e não têm nada em comum com o desenvolvimento de seu pensamento. 

Neste sentido, as reações linguísticas da criança assumem uma forma emocional de 

comportamento – o que não destitui seu caráter social que, de acordo com Vigotski (1934/2001) 

também já pode ser observado na criança durante seu primeiro ano de vida. 

Embora o estudo das diferentes raízes genéticas do pensamento e da linguagem na 

ontogênese seja um ponto fundamental para a compreensão da perspectiva vigotskiana, este 

fato apenas aponta para o elemento mais importante de sua teoria. A este respeito, Vigotski 

(1934/2001, p. 130) afirma que 

a descoberta mais importante sobre o desenvolvimento do pensamento e da fala na 

criança é a de que, num certo momento, mais ou menos aos dois anos de idade, as 

curvas da evolução do pensamento e da fala, até então separadas, cruzam-se e 

coincidem para iniciar uma nova forma de comportamento muito característica do 

homem. 

 

Conforme discutimos anteriormente, a nova forma de comportamento a que Vigotski se 

refere na citação acima é o pensamento verbal, cujo surgimento é caracterizado pela 

transformação tanto do pensamento quanto da linguagem, na qual a fala se torna intelectual e 

o pensamento verbalizado (Vigotski, 1934/2001, p. 131). Neste momento, há um salto 

qualitativo no pensamento infantil, que se modifica radicalmente a partir da descoberta, pela 

criança, de que os objetos possuem um nome, uma palavra que os representa e a consequência 

imediata deste processo é a ampliação vertiginosa do vocabulário da criança. 

Embora o surgimento do pensamento verbal seja marcado pela ampliação do 

vocabulário infantil e caracterizado pela mudança a partir da qual a criança se relaciona com a 
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linguagem, isto não quer dizer que em momentos anteriores a este cruzamento a criança já não 

tenha estabelecido algum tipo de relação com as palavras. A este respeito, Vigotski (1934/2001) 

argumenta que, assim como um animal pode assimilar determinadas palavras da fala humana e 

aplicá-las segundo a situação, as crianças em estágio anterior ao cruzamento das vias genéticas 

do pensamento e da linguagem também se relacionam com as palavras como se elas fossem 

estímulos condicionados ou substitutos dos objetos, pessoas, situações ou desejos. Sendo assim, 

o comportamento infantil pode, por meio de seu fenótipo, aparentar uma identificação com a 

forma a partir da qual um adulto se relaciona com a linguagem, porém, do ponto de vista 

genotípico – esta relação está em bases completamente diversas em relação ao no indivíduo 

adulto. 

É importante ressaltar, portanto, que a busca pelas raízes genéticas do pensamento e da 

linguagem realizada por Vigotski (1934/2001) o coloca em oposição à perspectiva 

humboldtiana, uma vez que o psicólogo russo considera que a linguagem é uma criação dos 

povos, proveniente da necessidade de comunicação nos processos de trabalho. A investigação 

filogenética e ontogenética do pensamento e da linguagem marca uma posição teórica e 

epistemológica diferente daquela delimitada a partir de Humboldt (1836/1990) e demonstra que 

a perspectiva vigotskiana não pode ser caracterizada como uma mera adaptação materialista 

das teorias que compõem o conjunto de referenciais presentes em sua formação intelectual. 

O trabalho criativo com suas fontes e o caráter revolucionário da perspectiva vigotskiana 

no interior do estudo sobre a relação entre pensamento e linguagem também pode ser percebido 

a partir da sua análise sobre a relação entre linguagem e concepção de mundo. Neste sentido, o 

próximo tópico tem como objetivo debater esta questão, explicitando a apropriação de Vigotski 

em relação à filosofia da linguagem humboldtiana e o movimento de inversão dialética 

realizado pela perspectiva vigotskiana no tratamento dado à relação entre linguagem e 

concepção de mundo. 

 

 
3.2.5. Linguagem e concepção de mundo: A objetividade da linguagem e a inversão 

dialética da filosofia humboldtiana 

 
Conforme discutido anteriormente, a perspectiva humboldtiana indica que é o despertar 

da capacidade linguística que possibilita a constituição do indivíduo e, concomitantemente, a 

construção e ordenação da realidade na experiência subjetiva. Na perspectiva de Humboldt 

(1836/1990) a realidade não possui existência plena – antes, só é passível de existir por meio 
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do conceito e, neste sentido, a aquisição da língua materna é condição fundamental para a 

construção da realidade e determina o modo de pensar dos indivíduos, bem como seu acesso a 

uma concepção de mundo específica. 

Portanto, torna-se fundamental ressaltar que Vigotski não concorda com a afirmação de 

Humboldt (1836/1990) de que a realidade não existe fora da linguagem. Neste aspecto, Vigotski 

(1934/2001) diverge, essencialmente, da perspectiva de Humboldt – uma vez que parte de uma 

perspectiva epistemológica realista: o materialismo dialético. 

Assim, o próprio materialismo dialético presente como elemento constitutivo da teoria 

vigotskiana impede sua compreensão a partir de uma lógica idealista que coloca a realidade 

como uma construção linguística subjetiva, cuja consequência são os aspectos relativistas 

presentes na perspectiva humboldtiana. No entanto, a proposição de Vigotski (1934/2001) 

ressalta que, embora a realidade possua existência concreta e objetiva, o acesso que temos a ela 

não é imediato, mas sim, mediado simbolicamente. 

Dessa forma, uma diferença fundamental entre as teorias de Humboldt e Vigotski é que, 

se o primeiro condiciona a realidade aos processos linguísticos individuais – elemento que o 

coloca no interior de uma concepção idealista na relação entre sociedade e indivíduo –, o 

segundo parte do entendimento da realidade como um fator concreto e objetivo, a qual só temos 

acesso de modo mediado. Assim, afirmar que a realidade é construída linguisticamente 

(Humboldt, 1836/1990) e afirmar que o acesso a realidade é mediado simbolicamente (Vigotski, 

1934/1990) são, portanto, afirmações extremamente divergentes, e colocam os autores em 

questão em diferentes perspectivas ontológicas e gnosiológicas. 

Embora Humboldt e Vigotski partam de perspectivas epistemológicas completamente 

diferentes no que se refere ao entendimento da realidade, isto não quer dizer que Vigotski não 

considere a importância da linguagem na construção de uma concepção de mundo. Porém, a 

construção de uma concepção de mundo para Vigotski implica em uma análise que não se 

restringe aos aspectos linguísticos envolvidos neste processo. 

Neste ponto, nos afastamos um pouco da obra A construção do pensamento e da 

linguagem (Vigotski, 1934/2001) e voltamos nossa análise para o texto História do 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores (Vigotski, 1931/2000) – uma vez que a 

construção de uma concepção de mundo é um objeto de discussão de Vigotski nestes escritos. 

Tendo em vista que este debate possui vários desdobramentos, serão demarcados alguns tópicos 

ao longo de nossa discussão. Neste sentido, o primeiro tópico a ser trabalhado busca explicar a 

compreensão de Vigotski sobre o desenvolvimento de uma concepção de mundo. Já num 
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segundo momento, apresentaremos a forma a partir da qual Vigotski supera os elementos 

relativistas da perspectiva de Humboldt e, por fim, serão analisadas as considerações 

vigotskianas acerca da aprendizagem de uma língua estrangeira em relação à construção de uma 

concepção de mundo pelo indivíduo. 

 
 Vigotski e o desenvolvimento de uma concepção de mundo 

 

O desenvolvimento de uma concepção de mundo foi analisado por Vigotski nas 

conclusões de seu texto História do desenvolvimento das funções psicológicas superiores35 

(Vigotski, 1931/2000), no qual o autor debate esta questão em analogia ao desenvolvimento da 

personalidade. Neste sentido, Vigotski (1931/2000) afirma que o estudo do desenvolvimento 

cultural do indivíduo pode ser definido, quanto ao seu conteúdo, como o desenvolvimento da 

personalidade da criança e de sua concepção de mundo. 

Assim, Vigotski indica que está inclinado a colocar um signo de igualdade entre a 

personalidade da criança e o desenvolvimento cultural de suas funções psicológicas e, dessa 

forma, assume a personalidade como um conceito social que abarca o sobreposto ao natural, 

o histórico no ser humano. Não é inata, surge como resultado do desenvolvimento cultural, por 

isso a personalidade é um conceito histórico (Vigotski, 1931/2000, p. 328, tradução nossa). No 

entanto, o autor ressalta que a multiplicidade de concepções acerca da personalidade no interior 

da psicologia moderna é um entrave para a pesquisa deste objeto que, com o desenvolvimento 

desta questão, certamente precisará de novos arranjos conceituais capazes de abarcar a 

totalidade dos fenômenos que estão envolvidos em sua construção. 

De igual maneira, Vigotski (1931/2000, p.328, tradução nossa) busca definir aquilo que 

ele denomina por concepção de mundo e afirma que 

Tampouco entendemos por concepção de mundo um sistema lógico [...], em forma de 

uma concepção consciente sobre o mundo e sobre seus aspectos mais fundamentais. 

Também utilizamos o referido termo em sentido sintético que, no plano subjetivo, 

corresponde à personalidade. Para nós, a concepção de mundo é tudo aquilo que 

caracteriza a conduta global do homem, a relação cultural da criança com o mundo 

exterior. 

 

 
35 A busca pelo auxílio do texto História do desenvolvimento das funções psíquicas superiores (Vigotski, 

1931/2000) no debate acerca da relação entre linguagem e concepção de mundo ilumina diferentes facetas do 

nosso objeto de investigação que, na obra A construção do pensamento e da linguagem (Vigotski, 1934/2001) não 

foram contemplados pelo autor. Embora se trate de um texto escrito anteriormente, Vigotski parte dos mesmos 

pressupostos epistemológicos em sua análise e, num certo sentido, o cerne da argumentação de 1934 já está 

presente nesta obra. Deste modo, a análise da forma a partir da qual Vigotski trabalha o desenvolvimento da 

concepção de mundo no texto de 1931 foi uma estratégia metodológica necessária para a discussão da totalidade 

dos aspectos teóricos imbricados no desenvolvimento deste trabalho. 
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Neste sentido, a concepção de mundo na perspectiva de Vigotski (1931/2000) é um 

elemento que se desenvolve de modo intrinsecamente relacionado à personalidade que, por sua 

vez, pressupõe o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Sendo assim, também 

é um elemento histórico e social, construído a partir do desenvolvimento da linguagem que, 

após sua internalização, torna-se o elemento central na mediação das funções psicológicas. 

É no seu texto sobre a história das funções psicológicas superiores que Vigotski 

(1931/2000) estabelece sua tese central sobre o caráter histórico das funções psicológicas 

superiores, por meio da análise da linguagem oral e escrita, do desenvolvimento da atenção, da 

memória, da linguagem e do pensamento. Para tornar claro que o processo de desenvolvimento 

da personalidade e da concepção de mundo do indivíduo expressa de modo global o 

desenvolvimento cultural da criança, Vigotski (1931/2001, p. 329-330, tradução nossa) ressalta 

que 

se examinarmos nossa pesquisa em seu conjunto, numa visão panorâmica, veríamos 

os complexos e emaranhados fios que entrelaçam e ligam entre si todos os seus 

capítulos. Por exemplo, a linguagem, que é o meio fundamental de desenvolvimento 

da personalidade, nos leva a forma principal da memória mnemotécnica, que se faz 

compreensível somente à luz da função indicadora dos signos da atenção. A palavra 

é a ferramenta direta da formação dos conceitos. A linguagem é o meio fundamental 

do pensamento e está vinculada ao desenvolvimento do gesto, do desenho, do jogo e 

da escrita. A atenção, por sua vez, nos proporciona a base necessária para o 

desenvolvimento dos conceitos que, sem ela não seriam claros; jamais poderíamos 

relatar a história da personalidade ou da concepção infantil do mundo, se tais fios 

reiteradamente entrelaçados não houvessem sido delimitados em nossa exposição 

anterior. 

 

Embora não tenhamos percorrido, neste texto, o mesmo caminho traçado por Vigotski 

em suas formulações sobre o desenvolvimento de cada uma das funções psicológicas presentes 

na citação anterior, ela se torna esclarecedora do papel fundamental desempenhado pela 

linguagem no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Neste sentido, o que 

gostaríamos de ressaltar é que a construção de uma concepção de mundo na perspectiva de 

Vigotski é um processo mais amplo e mais complexo do que as diretrizes básicas da perspectiva 

humboldtiana e, dessa forma, ao mesmo tempo que Vigotski (1931/2000) se aproxima de 

Humboldt (1836/1990) em sua delimitação sobre o desenvolvimento de uma concepção de 

mundo atrelada aos processos linguísticos, ele se afasta do filósofo alemão ao considerar que o 

desenvolvimento de outras funções psíquicas, como a atenção e a memória, também são 

importantes neste processo. 

Apesar do texto sobre o desenvolvimento histórico das funções psicológicas superiores 

ter sido escrito em 1931 (Vigotski, 1931/2000) e contemplar outros aspectos no 

desenvolvimento cultural do indivíduo, suas conclusões acerca do papel da linguagem na 
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construção de uma concepção de mundo estão em perfeita consonância com as proposições 

vigotskianas sobre a relação entre pensamento e linguagem, escritas ao longo dos três anos 

posteriores e publicadas somente 1934 (Vigotski, 1934/2001). Neste sentido, no que tange à 

relação entre a linguagem e o desenvolvimento de uma concepção de mundo, Vigotski 

(1931/2000) ressalta alguns momentos de grande importância neste processo. 

O primeiro deles é o entendimento de que, o bebê recém-nascido é um ser natural no 

sentido mais completo e exato da palavra e o ponto mais significativo em seu desenvolvimento 

neste período é quando domina as primeiras ferramentas e realiza então as primeiras conexões 

sensório-motoras. O emprego de instrumentos, como puxar uma fita na qual está amarrada um 

chocalho ou mover um objeto para alcançar algum outro inicialmente inacessível, caracteriza 

os primeiros avanços no desenvolvimento cultural do pensamento infantil. Da mesma forma, 

Vigotski (1931/2000) indica que a mesma revolução que ocorre no plano do pensamento a partir 

da distinção entre meios e fins que, por sua vez, possibilita o uso de instrumentos de mediação 

na ação infantil, ocorre no plano da linguagem, quando a criança expressa suas reações sociais 

por meio das expressões linguísticas. 

Sendo assim, para Vigotski (1931/2000) o desenvolvimento das reações sociais da 

linguagem e a utilização de ferramentas que possibilitam que a criança ultrapasse os limites de 

seus órgãos naturais são, do ponto de vista de seu desenvolvimento cultural, dois importantes 

elementos que atuam como base para todo seu desenvolvimento posterior. Este período marca, 

portanto, uma etapa transitória entre os elementos inatos e naturais e os fatores culturais e 

históricos que vão ganhando, cada vez mais, maior destaque na constituição do indivíduo. No 

que se refere ao desenvolvimento do pensamento e da linguagem neste período, Vigotski 

argumenta que ainda se trata de um momento no qual suas vias genéticas ainda não se cruzaram, 

ou seja, a atividade infantil ainda não está regulada pelo pensamento verbal, sua fala ainda é 

pré-intelectual e o pensamento é pré-verbal (Vigotski, 1931/2000). 

Já no que tange à construção de uma concepção de mundo neste período, Vigotski 

ressalta a importância dos estudos de J. Piaget e afirma que 

convencionalmente, denominamos este período de transição no desenvolvimento da 

criança como etapa mágica. De fato, de acordo com as investigações de Piaget, autor 

da teoria mais harmônica e profunda sobre o primeiro ano de vida, a criança que 

atravessa essa fase de desenvolvimento possui uma concepção de mundo que não 

pode ser descrita em melhores termos senão como mágica (Vigotski, 1931/2000, p. 

332-333, tradução nossa). 

 

Assim, Vigotski (1931/2000) compartilha da ideia piagetiana de que a experiência do 

recém-nascido no mundo é uma experiência indivisa, ou seja, inicialmente não há uma distinção 
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entre sujeito e objeto, entre a criança e o mundo, por não haver nenhuma delimitação de um eu 

– ainda que primevo –, de sua personalidade e concepção de mundo. Deste modo, é por meio 

das experiências motoras que a criança constrói as principais aquisições deste período: a ideia 

de objeto permanente e a distinção entre meios e fins, que atuam como a base de seu 

desenvolvimento cultural. 

A partir da delimitação de uma ação instrumental e do desenvolvimento dos aspectos 

sociais da linguagem pela criança em seu primeiro ano de vida, surge a possibilidade de novas 

mudanças em sua atividade que possuem também consequências para a constituição de uma 

concepção de mundo. Para Vigotski (1931/2000) a primeira mudança é orgânica e consiste no 

domínio da marcha vertical. Neste sentido, o autor argumenta que esta nova configuração 

espacial a partir da qual a criança passa a atuar no mundo possibilita uma ampliação de seu 

poder sobre as coisas – deixando suas mãos livres para a manipulação de novos objetos. Por 

outro lado, ocorre uma mudança cultural: a criança domina a linguagem, o que pode ser 

representado pelo surgimento do gesto indicativo (Vigotski, 1931/2000). 

Dessa forma, a linguagem passa a ser o meio universal de influência sobre o ambiente 

e surge uma nova concepção de mundo, uma vez que a criança descobre uma forma de atuar 

sobre os objetos por meio dos adultos, indicando suas vontades e os objetos de seu desejo. Para 

Vigotski (1931/2000) é neste momento que se inicia o surgimento do eu – e a experiência 

infantil não pode mais ser considerada como uma experiência indivisa. O processo de 

surgimento do eu permite a criança a aquisição de novas formas de atividade por meio da 

observação e imitação do comportamento dos adultos e sob o ponto de vista linguístico, inicia- 

se também o processo da internalização da linguagem. 

Na continuidade de sua análise, Vigotski (1931/2000) ressalta que a superação da 

experiência indivisa permite a passagem para outra fase no desenvolvimento da concepção de 

mundo e da personalidade da criança. Esta terceira etapa está marcada pela atividade lúdica, 

como uma forma especial de comportamento na qual a criança atribui novos significados aos 

objetos que a circundam. Este momento é marcado pela instabilidade da personalidade e da 

concepção de mundo da criança, uma vez que a base de sua atividade é a atribuição de novos 

significados e sentidos aos objetos e à sua própria existência. No entanto, Vigotski (1931/2001, 

p. 338, tradução nossa) afirma que 

o notável é que a criança, nesta etapa de desenvolvimento, já não confunde sua 

atividade lúdica com a séria. Poderíamos dizer que tanto uma quanto a outra estão 

separadas em esferas distintas, especiais, e a criança passa com facilidade e 

conhecimento de causa de uma esfera para outra, sem jamais confundi-las. Isto 

significa que já domina ambas as esferas. 



Vigotski e a apropriação da filosofia da linguagem humboldtiana: Um estudo a partir de Pensamento e Linguagem 

Arthur Venuto Lopes Viana – PPGPSI/UFSJ - 2014 

103 

 

 

 
 

Se a atividade lúdica representa o ápice da instabilidade do processo de 

desenvolvimento da personalidade e da concepção de mundo da criança, sua entrada na idade 

escolar é caracterizada em oposição a este momento. De acordo com Vigotski (1931/2001) é 

na idade escolar que se forma uma personalidade e uma concepção de mundo mais estável e 

consistente. Além disso, a internalização da linguagem e o estabelecimento do pensamento 

verbal, como um instrumento do pensamento e fator de autorregulação do comportamento 

infantil, são a base fundamental para todas as mudanças que podem ser observadas na atividade 

da criança nesta fase de seu desenvolvimento cultural. 

Por fim, Vigotski (1931/2000) ressalta que somente ao final da primeira idade escolar, 

por volta dos 12 anos, a criança passa a ter maior domínio sobre suas operações de pensamento, 

o que coincide com sua entrada na puberdade e com sua entrada no campo do pensamento 

conceitual propriamente dito. Neste sentido, embora não desenvolva de modo mais 

pormenorizado suas formulações sobre o desenvolvimento cultural da criança relacionado à 

construção de sua personalidade e concepção de mundo, Vigotski (1931/2000, p. 340, tradução 

nossa) ressalta que 

é nesta idade que a criança se conscientiza, por um lado, do seu eu, na qual se delimita 

sua personalidade e, por outro, a idade em que se estrutura sua concepção de mundo. 

Por mais complexas que sejam as relações de ambos momentos com a mudança 

fundamental que se produz na adolescência, com os processos de maturação sexual, é 

indubitável que é no terreno do desenvolvimento cultural que se constituem os 

momentos centrais, os de mais importante significação entre tudo o que esta idade 

caracteriza. 

 

Embora as considerações de Vigotski (1931/2000) sobre o desenvolvimento da 

personalidade e da concepção de mundo ocupem um lugar que está mais relacionado às 

indicações do autor em relação aos desdobramentos futuros de sua investigação e não como o 

objeto central de sua análise, em tais formulações já é patente o fato de que estes processos não 

estão vinculados unicamente ao desenvolvimento da linguagem, como afirmou Humboldt 

(1836/1990) e podem ser considerados como a expressão do desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores em sua totalidade. Neste sentido, a construção de uma concepção de 

mundo é um processo longo, contínuo, que coloca em relação linguagem, pensamento, 

percepção, atenção e memória e sua delimitação mais precisa só é possível com o pleno 

estabelecimento do desenvolvimento cultural do indivíduo e da autorregulação do 

comportamento, especialmente a partir da adolescência. 

Os elementos já discutidos até este momento sobre a construção de uma concepção de 

mundo no indivíduo, podem ser considerados como a expressão do trabalho ativo de 

apropriação da linguística humboldtiana realizado por Vigotski, uma vez que indicam tanto os 
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momentos nos quais a perspectiva de Vigotski se aproxima das proposições de Humboldt, 

quanto aqueles nos quais o autor russo modifica e amplia as diretrizes básicas da filosofia 

humboldtiana. No entanto, outro fator ainda deve ser discutido com objetivo de tornar mais 

claro o movimento de apropriação da linguística humboldtiana realizado por Vigotski 

(1934/2001): as consequências relativistas presentes na teoria de Humboldt (1836/1990). Neste 

contexto, ainda é preciso discutir se Vigotski supera o relativismo linguístico de Humboldt e, 

mais ainda, como ele o faz. 

 
 A inversão dialética da filosofia de Humboldt e a superação do relativismo linguístico 

 

Para discutirmos esta questão, precisamos ter em mente que a teoria de Vigotski está 

fundamentada no materialismo dialético de Marx e Engels e, neste sentido, Vigotski parte de 

uma concepção epistemológica realista, conforme discutimos anteriormente. Além disso, é 

importante ressaltar que – se a linguagem possui sua origem na necessidade de comunicação, 

gestada no interior dos processos de trabalho, ela deve ser compreendida, necessariamente, 

como prática social objetivada – e não como o trabalho do espírito conforme a proposição de 

Humboldt (1836/1990). 

Neste sentido, o desenvolvimento da linguagem, atrelado às relações de trabalho, 

pressupõe sua objetividade e atua como um elemento concreto de mediação entre indivíduo e 

sociedade – o que modifica a forma a partir da qual Vigotski compreende as diferentes formas 

de pensamento. Sendo assim, se na perspectiva de Humboldt (1934/1990) a diversidade da 

estrutura da linguagem implica em diferentes formas de construção da realidade, na perspectiva 

de Vigotski (1934/2001) as condições objetivas de existência determinam os processos 

linguísticos e, consequentemente, os diferentes modos de pensamento. É possível afirmar, 

portanto, que assim como Marx inverte a dialética de Hegel ao indicar a objetividade como 

elemento motriz do devir histórico, a apropriação da linguística humboldtiana na delimitação 

da teoria de Vigotski também implica em uma inversão dialética entre a linguagem e a 

realidade. Em outras palavras, para Vigotski (1934/2001) não é a linguagem que determina a 

realidade, mas a realidade [objetiva] que determina a linguagem e, em última instância, os 

processos de pensamento. 

Dessa forma, a inversão dialética entre linguagem e realidade realizada por Vigotski 

(1934/2001) é um elemento epistemológico que promove a superação do relativismo linguístico 

presente na teoria humboldtiana. No entanto, é possível afirmar também que, na perspectiva de 
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Vigotski, a linguagem possui um aspecto relativo, uma vez que os significados das palavras 

passam por um processo de desenvolvimento e, no que se refere aos processos de comunicação, 

uma palavra não significa exatamente a mesma coisa para dois falantes de uma língua. Em 

Psicologia da arte (Vigotski, 1965/1999, p. 49), em uma das poucas citações explícitas à 

Humboldt presentes em sua obra, Vigotski afirma que 

Como formulou com inteira razão Humboldt, toda interpretação é uma 

incompreensão, ou seja, os processos de pensamento, que o discurso do outro suscitam 

em nós, nunca coincidem plenamente com os processos que ocorrem com o falante. 

Ao ouvir e compreender o discurso do outro, qualquer um de nós apercebe-se de suas 

palavras e de seu significado, e o sentido do discurso será sempre, para cada um, nem 

mais nem menos subjetivo que o sentido de uma obra de arte. 

 

A citação acima, além contribuir para a argumentação de que Vigotski teve contato com 

a obra de Humboldt, é fundamental para compreendermos a forma a partir da qual Vigotski 

trabalhou esta questão alguns anos depois, em sua obra sobre a relação entre pensamento e 

linguagem (Vigotski, 1934/2001). Neste sentido, em seu estudo sobre o desenvolvimento dos 

conceitos, Vigotski argumenta que o pensamento conceitual é uma modalidade específica e 

exclusiva do pensamento verbal, engendrado em um longo processo de desenvolvimento do 

significado das palavras. Sendo assim, o pensamento por conceitos propriamente dito só é 

passível de existência e verificação ao final da primeira idade escolar, coincidindo, portanto, 

com a entrada da criança na adolescência. 

Uma das perguntas que Vigotski (1934/2001) busca responder está relacionada aos 

motivos pelos quais surgem e se desenvolvem os conceitos. Neste sentido, o pensamento 

voltado a um determinado fim – a solução de um problema – mesmo não se configurando como 

a única condição necessária para a formação de um conceito, é a condição inicial para o seu 

desenvolvimento. No entanto, esta resposta implica em um novo questionamento: Se é possível 

concluir que o pensamento conceitual só é passível de existência e verificação em indivíduos 

no início da puberdade, como afirmar que a condição de sua existência é o pensamento voltado 

para um fim, posto que crianças muito antes desta idade já solucionam problemas? 

Neste contexto, Vigotski (1934/2001, p. 167) afirma que o desenvolvimento dos 

processos que finalmente culminam na formação de conceitos começa na fase mais precoce da 

infância porém, apesar deste processo se iniciar desde muito cedo no desenvolvimento infantil, 

ele só se apresenta de modo consolidado no início da puberdade. Sendo assim, a criança em 

idade pré-escolar realiza suas operações mentais a partir de equivalentes funcionais dos 

conceitos, que garantem a comunicação entre adultos e crianças, mas que são profunda e 

qualitativamente divergentes dos conceitos propriamente ditos. Neste sentido, a análise 
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vigotskiana caminha em direção à análise qualitativa dos equivalentes funcionais dos conceitos, 

caracterizados em três estágios básicos de desenvolvimento: o pensamento sincrético; o 

pensamento por complexos e por fim, o pensamento por conceitos. 

De acordo com o autor, no primeiro estágio da formação de conceitos, o significado das 

palavras é um encadeamento sincrético não enformado de objetos particulares que, nas 

representações e na percepção da criança, estão mais ou menos concatenados em uma imagem 

mista (Vigotski, 1934/2001, p. 175). Para Vigotski, o pensamento sincrético, constituído por 

uma imagem mista de múltiplas impressões, tem sua melhor descrição como uma tendência 

infantil de substituir a carência de nexos objetivos pela multiplicação de nexos subjetivos. 

Já o segundo estágio da formação dos conceitos é constituído por uma grande variedade 

funcional, estrutural e genética da mesma qualidade de pensamento. O que caracteriza essa 

mudança qualitativa na forma de pensamento infantil, de uma imagem sincrética constituída 

por vínculos subjetivos para a formação dos complexos, é o agrupamento dos objetos a partir 

de vínculos objetivos, ou seja, descobertos nos próprios objetos. Portanto, o pensamento por 

complexos já constitui um pensamento coerente e objetivo e o que o difere do pensamento 

conceitual é que os complexos são formados a partir de leis diferentes das leis do conceito. Em 

outras palavras, se num conceito os objetos estão ligados ao todo por um vínculo do mesmo 

tipo, num complexo estes objetos podem estar ligados entre si ou a um núcleo do complexo, ou 

seja, podem estar reunidos a partir das mais diversas relações – constituindo um vínculo 

concreto porém, fortuito. O pensamento por complexos, como uma etapa no desenvolvimento 

conceitual, possui cinco diferentes tipos – o complexo associativo; o complexo coleção; o 

complexo em cadeia; o complexo difuso e, por fim, os pseudoconceitos. Cada um destes tipos 

varia, essencialmente, em relação ao tipo de vínculo entre os objetos da experiência do 

indivíduo que fundamentam a generalização que subjaz ao grupo específico. 

Não é objetivo deste texto descrever as características pormenorizadas de cada uma das 

fases no desenvolvimento do significado das palavras, o que é importante ressaltar é que, na 

argumentação de Vigotski (1934/2001, p. 210) o pensamento por complexos é o fundamento 

da evolução da nossa linguagem e sua análise pode indicar os diferentes caminhos traçados 

pelo pensamento em direção a compreensão de uma determinada palavra. É nesta direção que 

Vigotski (1934/2001) argumenta que entre a criança (cujo pensamento ainda está 

marcadamente no território dos complexos), e os adultos, o que permite a comunicação é a 

coincidência da referencialidade concreta das palavras e não o seu significado propriamente 

dito. 



Vigotski e a apropriação da filosofia da linguagem humboldtiana: Um estudo a partir de Pensamento e Linguagem 

Arthur Venuto Lopes Viana – PPGPSI/UFSJ - 2014 

107 

 

 

 
 

Ampliando sua análise, Vigotski (1934/2001) ainda aponta que na evolução histórica da 

linguagem, os diferentes caminhos traçados pelo pensamento em direção à compreensão de um 

signo também são perceptíveis quando é feita uma análise etimológica dos sinônimos. Nas 

palavras do autor para que coincidam em sua referência material, é necessário que essas 

palavras sugiram o mesmo referente. Mas elas podem indicar de modos diversos o mesmo 

referente (Vigotski, 1934/2001, p. 211). Dessa forma, as operações mentais utilizadas para que 

se chegue a um mesmo significado entre os sinônimos são inteiramente diversas, uma vez que 

o próprio caminho a partir do qual estes signos designam seu referente são também diferentes. 

Esta argumentação também está presente em Psicologia da arte (Vigotski, 1965/1999) 

quando o autor realiza uma crítica à teoria de Potebnia sobre a arte como conhecimento. De 

acordo com Vigotski, Potebnia parte de Humboldt e dialoga com a tradição da remota 

Antiguidade segundo a qual a arte tem por fim primevo servir de guia e apontar lições de moral 

aos indivíduos. Esta teoria faz uma analogia entre a atividade do homem e o desenvolvimento 

de sua língua e da arte (Vigotski, 1965/1999). 

Nesta argumentação, um importante aspecto trabalhado por Vigotski (1965/1999) é a 

análise do signo linguístico a partir da teoria de Potebnia que, ao tomar como pressuposto a 

perspectiva de Humboldt, afirma que para uma análise do signo, e da palavra como tal, há que 

se considerar que esta é dividida em três elementos: A forma sonora externa; a forma interna 

ou imagem e o significado. Neste sentido, Vigotski (1965/1999) indica que na perspectiva de 

Potebnia, a palavra apresenta uma forma sonora externa que contém uma imagem ou forma 

interna que, por sua vez, remete a um significado. Cabe ressaltar que tanto Humboldt quanto 

Potebnia partem do pressuposto que o significado da palavra está em constante mutação a partir 

do uso que os indivíduos fazem da mesma dentro de uma atividade social. Assim, a forma 

interna da palavra se apresenta como o seu significado etimológico mais aproximado, através 

do qual ela assume a possibilidade de significar o conteúdo nela inserido, porém, em muitos 

casos esta forma interna se apresenta recalcada a partir da influência do seu significado, que 

por sua vez, está em constante expansão (Vigotski, 1965/1999). 

Para elucidar esta questão, Vigotski lança mão do estudo etimológico de algumas 

palavras e nos mostra que, mesmo naquelas em se mantiveram apenas a forma externa e o 

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

Assim, Vigotski aponta a existência de um conflito existente entre a forma interna da palavra e 

seu significado e toma alguns exemplos para elucidar tal questão, entre eles a palavra russa 

tchernila. Tchernila, que significa tinta para caneta, é derivada de tchërn – radical de tchërni, 
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que significa negro, preto. Segundo o autor, é fácil imaginar o processo de suplantação da 

imagem pelo conteúdo da palavra e é claro o conflito entre a imagem e o significado quando se 

diz, por exemplo – tinta vermelha para caneta (Vigotski, 1965/1999). 

O mesmo exemplo, tomado de Potebnia, e analisado na obra Psicologia da arte 

(Vigotski, 1965/1999) é analisado na obra A construção do pensamento e da linguagem 

(Vigotski, 1934/2001). Porém, nesta última Vigotski não fala de uma luta entre a imagem 

interna da palavra e seu significado, mas sim de uma luta entre um complexo e um conceito – 

que culmina na evolução da linguagem. Apesar da mudança de nomenclatura deste conflito, 

verifica-se que os mecanismos que engendram este processo são os mesmos nos dois exemplos. 

Nas palavras de Vigotski (1934/2001, p. 214), um nome por complexos, destacado conforme 

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

uma luta entre o conceito e a imagem que serve de base à palavra. 

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

(conteúdo) da palavra, na obra Psicologia da arte, Vigotski (1965/1999) afirma que a diferença 

entre dois sinônimos está exatamente na imagem da palavra, posto que cada uma delas é de 

origem diversa e designam a mesma coisa pela evolução dos significados de cada uma. Em 

relação aos sinônimos, Vigotski indica que para Potebnia a forma interna de cada uma dessas 

palavras orienta de modo diferente o pensamento (Potebnia, citado por Vigotski, 1965/1999, 

p. 34), ou seja, a diferença entre dois sinônimos é uma diferença psicológica, pois se obtém o 

mesmo resultado a partir de processos de pensamento diferentes. Conforme já exposto neste 

texto, na obra A construção do pensamento e da linguagem, Vigotski (1934/2001) chega à 

mesma conclusão de Potebnia na análise dos sinônimos, quando afirma que os sinônimos 

designam o mesmo referente, porém a partir de um trabalho de pensamento diverso. 

No que concerne ao nosso trabalho, é possível verificar que a análise dos signos feita 

por Potebnia, tomada de empréstimo da teoria da linguagem de Humboldt, é importante na 

posterior construção da teoria sobre a relação entre pensamento e linguagem delimitada por 

Vigotski, uma vez que ilumina as reflexões deste autor no desenvolvimento de seu estudo sobre 

os equivalentes funcionais dos conceitos no desenvolvimento do pensamento verbal. Além 

disso, citando Potebnia, Vigotski ainda afirma que: 

Segundo expressão de Potebnia, a linguagem é o meio de compreender a si próprio. 

Por isso, devemos estudar a função que a linguagem ou a fala desempenham em 

relação ao próprio pensamento da criança, e aqui nos cabe estabelecer que, com o 

auxílio da linguagem, a criança entende a si mesma de modo diferente que entende o 

adulto com o auxílio da mesma linguagem. Isto significa que os atos de pensamento, 

realizados pela criança por meio da linguagem, não coincidem com as operações 

produzidas no pensamento do adulto quando ele pronuncia a mesma palavra 

(Vigotski, 1934/2001, p.216) 
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Dessa forma, ao verificar a existência de diferentes etapas no processo de 

desenvolvimento do pensamento conceitual, sobretudo a partir da análise dos equivalentes 

funcionais dos conceitos, Vigotski (1943/2001) indica que existem variações em relação às 

características internas deste processo de pensamento que impedem a identificação do ponto 

inicial de sua gênese – o sincretismo do pensamento infantil – com seu ponto final, o 

pensamento por conceitos. Contudo, embora tais variações possam ressoar naquilo que Vigotski 

(1931/2000) denominou como concepção de mundo, elas sempre estarão atadas às condições 

objetivas de existência do indivíduo e do desenvolvimento de sua linguagem – não implicando, 

portanto, em uma posição relativista radical. 

As relações entre as perspectivas de Humboldt (1836/1990) e Vigotski (1934/2001) 

também se tornam mais claras a partir da análise de ambos os autores no que se refere à 

aprendizagem de uma língua estrangeira em relação à concepção de mundo, ponto a ser 

discutido a seguir. 

 
 Língua estrangeira e concepção de mundo – A relação entre conceitos cotidianos e 

conceitos científicos 

 
Outro fator trabalhado por Humboldt (1836/1990) na discussão acerca da construção de 

uma concepção de mundo se refere à aprendizagem de uma língua estrangeira. Na perspectiva 

humboldtiana, a aprendizagem de uma língua estrangeira permite o acesso, ainda que parcial, a 

uma concepção de mundo diferente. Neste sentido, aprender um segundo idioma implica em 

aprender também uma nova forma de se posicionar e conceber sua experiência no mundo, ainda 

que tal possibilidade seja restrita, uma vez que na perspectiva de Humboldt (1836/1990) a 

língua estrangeira sempre se sobrepõe à língua materna e à sua própria forma de ver o mundo. 

Neste ponto, nossos autores de referência compartilham mais um ponto em comum, uma 

vez que Vigotski também compreende que o estudo de uma língua estrangeira se baseia na 

semântica da língua materna (Vigotski, 1934/2001, p.269). Entretanto, ao investigar os 

elementos que circundam este fenômeno, Vigotski o faz com objetivos bastante diferentes 

daqueles estabelecidos por Humboldt (1836/1990) e assume a aprendizagem da língua 

estrangeira como uma forma de exemplificar e discutir de modo mais específico a relação entre 

conceitos cotidianos e conceitos científicos. 

Para Vigotski (1934/2001) os conceitos cotidianos ou espontâneos possuem aplicação 

espontânea circunstancialmente conscientizada e concreta e são relativos ao campo empírico. 
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Além disso, Vigotski afirma que seu desenvolvimento começa no campo empírico e segue no 

sentido de sua conscientização e arbitrariedade, ou seja, são inicialmente não conscientes e não 

intencionais e constituem-se como base para a aquisição dos conceitos científicos. 

Os conceitos científicos, por sua vez, guardam em si as duas características que Vigotski 

(1934/2001) atribuiu aos conceitos superiores, ou seja, são conscientes e seu uso é arbitrário. 

Seu desenvolvimento se inicia no campo da consciência e da arbitrariedade e segue para o 

campo da experiência pessoal e concreta. Além disso, os conceitos científicos não se relacionam 

diretamente com os objetos, mas sim com os outros conceitos, formando o que Vigotski chama 

de sistema conceitual – sem o qual o conceito não pode ser compreendido. 

Vigotski (1934/2001) estabelece uma separação clara e definida entre os dois tipos de 

conceitos, na qual os conceitos científicos são aqueles considerados sofisticados, sistemáticos, 

formatados, que têm seu desenvolvimento na escola e em outros espaços de construção e 

disseminação de conhecimento e, por outro lado, os conceitos cotidianos, que são aqueles 

provenientes da experiência espontânea e cotidiana da criança. Embora essa distinção possa 

parecer bastante clara na obra vigotskiana, o autor afirma sucessivas vezes que ambas as 

modalidades conceituais são representantes de um único processo, o pensamento verbal, que 

coloca estes dois grupos em constante interação que, por sua vez, pressupõe a modificação de 

ambas as partes. 

Sendo assim, tomando como base o entendimento de que a língua materna pode ser 

compreendida como um sistema de conceitos cotidianos, Vigotski (1934/2001, p. 352) ressalta 

que 

o aprendizado de uma língua estrangeira segue um caminho diametralmente oposto 

àquele por onde se desenvolve a língua materna. A criança nunca aprende uma língua 

materna começando pelo estudo do alfabeto, pela leitura e a escrita, pela construção 

consciente intencional de frases, pela definição verbal do significado da palavra, pelo 

estudo da gramática, mas tudo isso faz parte do início do aprendizado de uma língua 

estrangeira. A criança aprende a língua materna de forma inconsciente e não 

intencional, ao passo que começa a estudar a língua estrangeira pela tomada de 

consciência e intenção. Daí ser possível dizer que o desenvolvimento da língua 

materna transcorre de baixo para cima, ao passo que o da língua estrangeira transcorre 

de cima para baixo. 

 

O estudo da relação entre a língua materna e a língua estrangeira torna-se, portanto, um 

verdadeiro campo de problemas no qual Vigotski desenvolve sua argumentação acerca da 

relação entre os conceitos cotidianos e conceitos científicos. Contudo, assumindo uma postura 

radicalmente diferente de Humboldt (1834/1990), que argumentava que a aprendizagem de uma 

língua estrangeira permite o acesso a uma concepção de mundo diferente daquela construída a 

partir da língua materna, Vigotski (1934/2001) ressalta que a aprendizagem de uma língua 
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estrangeira é fundamental para o conhecimento de sua própria língua. Neste sentido, faz 

referência à Goethe e a sua afirmação de que quem não conhece nenhuma língua estrangeira 

não conhece integralmente a sua própria língua (Vigotski, 1934/2001, p. 355). Dessa forma, 

Vigotski argumenta que a aprendizagem de uma língua estrangeira, por seu curso e natureza, 

possui uma consequência cognitiva básica: tornar conscientes as relações gramaticais e 

semânticas que constituem a língua materna do indivíduo, aumentando sua capacidade de ação 

sobre o mundo a partir do domínio consciente e pleno de seu próprio idioma. 

Tendo estabelecido as linhas gerais do debate acerca das relações entre linguagem e 

concepção de mundo sob uma perspectiva vigotskiana, ainda nos resta discutir a forma a partir 

da qual Vigotski trabalhou a noção da linguagem como uma atividade dialógica. Sendo assim, 

o próximo tópico deste texto busca colocar esta relação em primeiro plano, indicando que a 

relação entre pensamento e linguagem deve ser analisada sob uma perspectiva processual, 

colocando o pensamento e a palavra em constante interação e movimento. 

 

 
3.2.6. A linguagem como atividade dialógica: Da palavra ao pensamento e do pensamento 

à palavra 

 
As considerações acerca da natureza dialógica da relação entre linguagem e pensamento 

presentes neste tópico foram trabalhadas, essencialmente, a partir do último capítulo da obra A 

construção do pensamento e da linguagem (Vigotski, 1934/2001), no qual o autor busca 

apresentar a síntese das discussões realizadas nos capítulos anteriores de sua obra, tendo como 

referência o debate acerca das relações entre a palavra e o pensamento. Contudo, embora o 

último capítulo de sua obra (Vigotski, 1934/2001) possa ser considerado como a síntese de toda 

sua discussão, isto não quer dizer que todos os aspectos tratados em Pensamento e palavra já 

tenham sido objeto de discussão anterior. 

É importante ressaltar que o sétimo capítulo de A construção do pensamento e da 

linguagem – Pensamento e palavra – é marcado por uma mudança de plano na análise 

empreendida por Vigotski (1934/2001) acerca da natureza da relação entre pensamento e 

linguagem. Neste sentido, se os capítulos anteriores colocam em relevo o significado das 

palavras e têm por objetivo estabelecer a tese fundamental de que eles se desenvolvem, ou seja, 

assumem o plano genético como perspectiva básica, em Pensamento e palavra Vigotski 

assume o plano funcional como base analítica. Nas palavras do autor, 
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devemos passar do plano genético para o plano funcional e esboçar não o processo de 

desenvolvimento dos significados e a mudança de sua estrutura, mas o processo de 

funcionamento dos significados no curso vivo do pensamento verbal. [...] Como se 

sabe, porém, as questões funcionais se resolvem mais facilmente quando o estudo 

opera com formas superiores desenvolvidas de algum tipo de atividade, em que toda 

a grandiosa complexidade da estrutura funcional é representada em forma 

desmembrada e madura. Por essa razão, deixaremos por algum tempo de lado os 

problemas do desenvolvimento e examinaremos o estudo das relações do pensamento 

e da palavra na consciência desenvolvida (Vigotski, 1934/2001, p. 409) 

 

Sendo assim, a mudança no plano de análise realizada em Pensamento e palavra 

(Vigotski, 1934/2001) possibilita ao autor a investigação da relação entre pensamento e 

linguagem na consciência desenvolvida e se constitui como um elemento teórico e 

metodológico que marca uma diferenciação deste capítulo em relação aos demais. Além disso, 

a referida mudança de perspectiva também permite que o autor trabalhe a partir de exemplos 

provenientes da literatura, elementos que além de delimitar outra diferença entre os capítulos 

de A construção do pensamento e da linguagem (Vigotski, 1934/2001) marcam, no último texto 

escrito36 por Vigotski antes de sua morte em 1934, o retorno dos elementos estéticos e artísticos 

que despertaram o interesse do jovem intelectual russo pela psicologia (Del-Rio & Álvarez, 

2007). Dessa forma, são muitos os exemplos retirados das obras de importantes autores da 

cultura russa, como o famoso fabulista Ivan Krilov, o poeta Óssip Mandelstam, o romancista e 

poeta da era romântica Alexander Sergueievitch Puchkin e os romancistas Fiódor Dostoiévski 

e Lev Nikolayevich Tolstoi, sendo este último o autor de Anna Karenina, romance do qual 

Vigotski retirou o trecho do diálogo entre Kiti e Liévin que exemplifica a tendência à abreviação 

da linguagem interior (Vigotski, 1934/2001). 

Tais características podem, num primeiro momento, suscitar a impressão de que entre 

Pensamento e palavra e os demais capítulos da obra (Vigotski, 1934/2001) há diferenças 

radicais na forma a partir da qual compreende a relação entre pensamento e linguagem ou 

indicar diferenças na fundamentação filosófica das diferentes proposições de Vigotski – 

conforme Wertsch (2000)37. No entanto, partimos das considerações do próprio Vigotski 

(1934/2001) ao argumentar que o último capítulo de A construção do pensamento e da 

linguagem representa a síntese de sua investigação e consideramos que as diferenças 

 

36 O último capítulo de Michlenie y retch (Vigotski, 1934/2001), devido à fragilidade na qual se encontrava a saúde 

de Vigotski, foi ditado para uma estenógrafa nos seus últimos meses de vida. O psicólogo russo veio a falecer num 

quarto do Sanatório Serebryany Bor, em Moscou, em Junho de 1934 (Friedrich, 2012). 
37 Conforme apresentado no início deste trabalho, de acordo com Wertsch (2000) a teoria de Vigotski sobre a 

relação entre pensamento e linguagem é herdeira de duas tradições filosóficas diferentes e contraditórias entre si. 

Neste sentido, os capítulos 5 e 6 da obra pensamento e linguagem estão fundamentados numa perspectiva 

designativista da linguagem. Já o capítulo 7 guarda em si as marcas do expressivismo alemão e do romantismo de 

Humboldt. Assim, a interpretação de Wertsch (2000) indica que pode haver uma ruptura ou uma inconsistência 

entre os capítulos finais de A construção do pensamento e da linguagem (Vigotski, 1934/2001). 
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encontradas entre os capítulos da obra são, na verdade, a expressão de um salto qualitativo 

realizado por Vigotski em relação aos elementos que fundamentam sua análise do problema. 

No que se refere à perspectiva humboldtiana, é importante retomar as linhas gerais da 

argumentação do filósofo alemão para, posteriormente, debatermos a apropriação de Vigotski 

(1934/2001) em relação às suas ideias. Conforme discutimos anteriormente, a perspectiva de 

Humboldt (1836/1990) ressalta um entendimento da linguagem como uma atividade (energeia) 

que tem como finalidade a reunião sintética dos objetos e estados do mundo para, neste 

processo, convertê-los em uma representação. Neste sentido, os estudos da linguagem de 

Humboldt buscam ressaltar a dupla dimensão da linguagem, empírica e teórica, considerando 

a forma externa da palavra como um elemento pertencente à sensibilidade e, os conceitos 

representados por esta forma, como elementos pertencentes ao pensamento. 

No entanto, a atividade realizada pela linguagem – em grande proximidade em relação 

ao discurso –, só se realiza plenamente por meio do diálogo, ou seja, a linguagem é uma 

atividade dialógica, atuando dessa forma como um fator que coloca em destaque o fato de que 

a existência humana não possui uma individualidade isolada (Humboldt, 1836/1990). 

O tratamento dado por Vigotski (1934/2001) a esta questão parte claramente de uma 

perspectiva humboldtiana – especialmente se considerarmos a fundo as formulações presentes 

em Pensamento e palavra. No entanto, assim como todos os outros elementos ressaltados nas 

categorias anteriores, é fundamental indicarmos que as diretrizes do pensamento humboldtiano 

acerca da linguagem como uma atividade dialógica também são ampliadas e modificadas a 

partir dos estudos de Vigotski. 

Neste sentido, a perspectiva vigotskiana busca argumentar acerca da relação entre 

pensamento e linguagem que, a partir do cruzamento de suas vias genéticas, dão origem ao 

pensamento verbal. Assim, ao debater sobre a atividade constitutiva da linguagem em relação 

ao pensamento, Vigotski (1934/2001) deixa claro que tal relação se verifica a partir da análise 

de um modo específico de pensamento que, por sua vez, não esgota todas as suas formas de 

expressão e manifestação. Dessa forma, ao ser constituído a partir da atividade linguística, é o 

pensamento verbal que assume para si algumas leis e diretrizes que, num primeiro momento, 

estavam restritas apenas à linguagem. 

Um dos primeiros elementos que são retomados por Vigotski (1934/2001) no último 

capítulo de sua obra e que pode ser considerado como uma expressão da apropriação de 

Humboldt (1836/1990) na delimitação de sua teoria, é a consideração de que o significado da 
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palavra é uma formação dinâmica, como algo que se desenvolve e está em constante 

movimento: 

O significado da palavra é inconstante. Modifica-se no processo do desenvolvimento 

da criança. Modifica-se também sob diferentes modos de funcionamento do 

pensamento. É antes uma formação dinâmica que estática. O estabelecimento da 

mutabilidade dos significados só se tornou possível quando foi definida corretamente 

a natureza do próprio significado. Esta se revela antes de tudo na generalização, que 

está contida como momento central, fundamental, em qualquer palavra, tendo em 

vista que qualquer palavra já é uma generalização. Contudo, uma vez que o 

significado da palavra pode modificar-se em sua natureza interior, modifica-se 

também a relação do pensamento com a palavra (Vigotski, 1934/2001, p.408). 

 

Assim, Vigotski (1934/2001) estabelece que não somente no processo de 

aquisição/desenvolvimento da linguagem o significado das palavras se modificam, mas também 

no seu uso cotidiano. Na perspectiva vigotskiana, isto quer dizer que, se o significado da palavra 

é o elemento que expressa a unidade entre pensamento e linguagem e, por natureza, é uma 

instância dinâmica, então a própria relação entre pensamento e linguagem não deve ser 

compreendida como um produto, mas sim como um processo ativo e dinâmico. Nas palavras 

de Vigotski (1934/2001, p. 409), a relação entre o pensamento e a palavra é, antes de tudo, 

não uma coisa mas um processo, é um movimento do pensamento à palavra e da palavra ao 

pensamento. 

É a partir destas considerações que Vigotski (1934/2001) ressalta que o pensamento 

verbal assume para si algumas leis que regem o processo linguístico e, neste sentido, pode ser 

compreendido como um processo, um fluxo que se realiza como movimento interno entre o 

pensamento e a palavra. No entanto, isto não quer dizer que o pensamento verbal seja um 

elemento idêntico à linguagem ou ao discurso externo, uma vez que – ao assumir a função de 

regular e planejar a atividade do indivíduo – também sofre modificações referentes à sua forma 

e estrutura. 

Nesta direção, Vigotski (1934/2001) afirma que é preciso diferenciar dois planos da 

linguagem, ou seja, seu aspecto semântico e seu aspecto sonoro exterior que, embora constitua 

uma unidade autêntica, cada um tem suas leis de desenvolvimento. Tal constatação parte do 

entendimento de que desde o início de seu desenvolvimento, pensamento e linguagem não se 

estruturam a partir do mesmo modelo e possuem raízes genéticas distintas. 

Neste contexto, Vigotski afirma que o aspecto sonoro da linguagem se desenvolve a 

partir de uma palavra, segue em direção à concatenação de uma frase para, posteriormente, 

resultar em proposições mais complexas e em uma linguagem coordenada, ou seja, o 

desenvolvimento do aspecto sonoro da linguagem caminha das partes para o todo (Vigotski, 

1934/2001). Por outro lado, o desenvolvimento do aspecto semântico da linguagem segue 
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direção oposta, uma vez que do ponto de vista de seu significado, as primeiras palavras ditas 

pela criança são, na verdade, uma frase inteira. Assim, o desenvolvimento do aspecto semântico 

da linguagem caminha do todo para as partes, posto que é por meio do contínuo uso funcional 

do signo que a criança passa a apreender as unidades particulares e semânticas de cada palavra 

para, ao final deste processo, expressar seu pensamento em orações coordenadas. É neste 

sentido que Vigotski (1934/2001, p. 412) afirma que 

Desde o início o pensamento e a palavra não se estruturam, absolutamente, pelo 

mesmo modelo. Em certo sentido, pode-se dizer que entre eles existe antes uma 

contradição que uma concordância. [...] A linguagem não serve como expressão de 

um pensamento pronto. Ao transformar-se em linguagem, o pensamento se reestrutura 

e se modifica. O pensamento não se expressa mas se realiza na palavra. Por isto, os 

processos de desenvolvimento dos aspectos semântico e sonoro da linguagem, de 

sentidos opostos, constituem a autêntica unidade justamente por força de seu sentido 

oposto. 

 

Se os aspectos semânticos e sonoros da linguagem não coincidem, Vigotski (1934/2001) 

então argumenta que o significado do enunciado linguístico também não surge imediatamente 

e em toda sua plenitude no início do emprego do signo. A este respeito, o autor ressalta que 

num momento inicial do desenvolvimento infantil, as crianças acreditam que a palavra é uma 

propriedade do objeto – num estágio funcional denominado psicologia ingênua. Este estágio é 

caracterizado pela assimilação da estrutura externa do signo, marcado pela crença de que a 

palavra é um atributo da coisa e pelo não entendimento de sua dimensão representativa. Neste 

sentido, em uma citação explícita a Humboldt, Vigotski (1934/2001, p. 418, grifos no original) 

argumenta 

Humboldt cita a seguinte anedota: ouvindo estudantes de astronomia conversando 

sobre as estrelas, pessoas simples lhes perguntaram: “A gente entende que, com 

auxílio de toda sorte de instrumentos, os homens conseguiram medir a distância entre 

a terra e os astros mais distantes e descobrir a sua distribuição e o seu movimento. 

Mas a gente gostaria de saber como descobriram os nomes das estrelas”. Quem 

perguntou supunha que só dos próprios astros seria possível saber seus nomes. 

 

A citação anterior coloca em evidência, mais uma vez, que Vigotski estava ciente das 

formulações humboldtianas acerca da natureza da relação entre pensamento e linguagem e 

trabalha a partir do exemplo de Humboldt para afirmar que, no início de seu desenvolvimento, 

a estrutura da palavra contempla somente a existência de sua referencialidade concreta e dentre 

suas funções, existem apenas a nominativa e indicativa, ou seja, a função designativa. Somente 

em um momento posterior, a partir do cruzamento das vias genéticas de pensamento e 

linguagem e do uso funcional do signo, a linguagem passa a desempenhar uma atividade 

constitutiva em relação ao pensamento, ampliando suas possibilidades semânticas (Vigotski, 

1934/2001). 



Vigotski e a apropriação da filosofia da linguagem humboldtiana: Um estudo a partir de Pensamento e Linguagem 

Arthur Venuto Lopes Viana – PPGPSI/UFSJ - 2014 

116 

 

 

 
 

A proximidade da teoria de Vigotski (1934/2001) em relação à tradição humboldtiana 

também pode ser vislumbrada por meio da distinção entre sujeito gramatical e sujeito 

psicológico realizada por Vigotski, com o objetivo de tornar claras as diferenças entre a 

linguagem externa e a linguagem interna. Conforme indicamos anteriormente, a distinção entre 

sujeito gramatical e sujeito psicológico foi uma formulação de Karl Vossler, um linguista 

alemão que, na concepção de Bakhtin (1929/2012), foi o responsável por um dos 

desdobramentos mais férteis da filosofia da linguagem de Humboldt ao desenvolver uma 

concepção estética da linguagem. Neste sentido, Vigotski (1934/2001) afirma que de todos os 

fatos relacionados às diferenças entre o discurso externo e o interno, a distinção entre sujeito 

gramatical e psicológico desenvolvida por Vossler deve ser colocada em primeiro lugar. Em 

citação à obra de Vossler, Vigotski ressalta que a via gramatical de interpretação dos fenômenos 

linguísticos pode resultar em um erro de interpretação, uma vez que as categorias gramaticais 

e psicológicas podem não coincidir. 

Para tornar tal relação mais clara, Vigotski (1934/2001) argumenta que a frase O relógio 

caiu possui, como sujeito gramatical, o substantivo relógio. No entanto, ao ser analisada em 

diferentes contextos o sujeito psicológico desta oração pode não ser o mesmo. A este respeito, 

afirma que se esta oração for a resposta a uma pergunta feita por alguém, ao ouvir o barulho de 

um objeto caindo ao chão, o verbo cair assume a categoria de sujeito psicológico, ou seja, torna- 

se o elemento psicológico central da oração que, em outros termos, também poderia ser o que 

caiu foi o relógio. Dessa forma, a categoria gramatical pode ser compreendida como um 

enrijecimento da categoria psicológica que se apresenta, neste entendimento, como um 

elemento mais dinâmico e mutável. Estas passagens também podem ser compreendidas à luz 

das formulações de Humboldt (1836/1990) ao desenvolver seu entendimento de que a 

linguagem, compreendida como uma atividade, ultrapassa os limites de qualquer análise que a 

considere como um produto (ergon) ou uma realidade estática, como o faz a análise gramatical. 

Embora as considerações acerca da diferenciação entre sujeito gramatical e psicológico 

sejam importantes para a delimitação da proposta vigotskiana sobre a relação entre pensamento 

e palavra e possibilitam o acesso a um aspecto da teoria de Karl Vossler, as marcas da filosofia 

humboldtiana na perspectiva de Vigotski tornam-se ainda mais claras a partir do estudo do autor 

acerca da linguagem38 interior. Neste sentido, Vigotski (1934/2001, p. 425) ressalta que 

 

38 Embora o termo usado em A construção do pensamento e da linguagem (Vigotski, 1934/2001) seja linguagem 

interior, o tradutor da obra indica que um termo que expressa de modo mais específico as considerações de Vigotski 

em Pensamento e palavra seria discurso interior. Em justificativa à opção terminológica, Paulo Bezerra argumenta 

que Vigotski desenvolve seu entendimento acerca da linguagem interior a partir das considerações sobre a 

linguagem egocêntrica de J. Piaget, presentes no segundo capítulo e retomados neste momento da obra vigotskiana. 
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Em certo sentido, pode-se afirmar que a linguagem interior não é só aquilo que 

antecede a linguagem exterior ou a reproduz na memória mas é oposta à linguagem 

exterior. Este é um processo de transformação do pensamento em palavra, é a sua 

materialização e sua objetivação. Aqui temos o outro processo de sentido oposto, que 

caminha de fora para dentro, um processo de evaporação da linguagem no 

pensamento. 

 

Assim, a linguagem interior é compreendida por Vigotski (1934/2001) como uma 

linguagem para si que possui uma função que ultrapassa a dimensão comunicativa e está situada 

em uma relação complexa com as outras modalidades de linguagem. Para Vigotski 

(1934/2001), do ponto de vista metodológico, o estudo da linguagem interior deve se voltar 

para as características da linguagem egocêntrica, compreendendo-a como um elo entre a 

linguagem externa e a linguagem interna. 

Dessa forma, a linguagem egocêntrica possui algumas características que inicialmente 

se assemelham à fala externa porém, seu processo internalização implica em mudanças 

estruturais que a aproximam, cada vez mais, da linguagem interna. Em direção oposta, é 

possível afirmar também que o processo de internalização da linguagem egocêntrica implica 

em um distanciamento estrutural e funcional desta modalidade de linguagem em relação à 

linguagem externa, cuja função comunicativa se apresenta de modo claro. Neste sentido, 

Vigotski argumenta que para a criança, a linguagem egocêntrica não é um produto secundário 

do seu desempenho, ou seja, não é uma manifestação externa do egocentrismo de seu 

pensamento. Antes, é a expressão da internalização da linguagem e atua como pensamento no 

sentido próprio do termo, ou seja, atua como uma ferramenta psicológica na resolução de 

problemas encontrados pela criança em sua relação com a realidade objetiva. Em síntese, 

Vigotski (1934/2001, p. 427) afirma que 

a linguagem egocêntrica é uma série de estágios anteriores ao desenvolvimento da 

linguagem interior. Lembremos que estas reflexões são de um tríplice caráter: 

funcional (descobrimos que a linguagem egocêntrica desempenha funções intelectuais 

semelhantes à linguagem interior), estrutural (descobrimos que a linguagem 

egocêntrica se aproxima estruturalmente da interior) e genético (comparamos o fato 

da extinção da linguagem egocêntrica no início da idade escolar, descoberto por 

Piaget, com uma série de fatos que nos levam a inserir neste momento o início do 

desenvolvimento da linguagem interior 

 

Dessa forma, Vigotski considera a linguagem egocêntrica como uma chave para a 

investigação da linguagem interior e afirma que a linguagem egocêntrica se desenvolve no 

 
 

Neste sentido, por uma questão de coerência interna, foi mantida a tradução linguagem interior já presente em 

outras passagens do livro. O cotejamento entre as versões brasileira (Vigotski, 1934/2001) e espanhola (Vigotski, 

1934/1993) indicou que também na versão em espanhol o termo foi traduzido por lenguaje interno e não há 

considerações dos tradutores acerca da proximidade do conceito original de Vigotski com o termo discurso interior. 

Tendo em vista que as duas versões do texto vigotskiano consultadas para a realização deste trabalho optaram pelo 

uso do termo linguagem interna, optamos por manter neste texto esta tradução. 
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sentido da linguagem interior, e todo o curso do seu desenvolvimento não pode ser entendido 

senão como o curso de aumento progressivo de todas as propriedades distintas da linguagem 

interior (Vigotski, 1934/2001, p. 436). Desse modo, o declínio do coeficiente de linguagem 

egocêntrica corresponde à ascendência da linguagem interior, a partir da abstração de seu 

aspecto sonoro e da ascensão de sua predicatividade, característica fundamental da linguagem 

interior. 

Para Vigotski (1934/2001) a peculiaridade primeira e fundamental da linguagem interior 

é sua sintaxe absolutamente específica e tal peculiaridade é seu aspecto predicativo e 

extremamente abreviado, observado a partir da internalização da linguagem egocêntrica, que 

assume um aspecto telegráfico quanto mais se aproxima da idade escolar, tempo de sua 

completa internalização. De acordo com o autor, a linguagem interna assume tal predicatividade 

uma vez que o indivíduo não necessita dizer para si mesmo qual é o objeto de seu pensamento 

– ou o sujeito psicológico –, acrescentando a ele apenas a informação anteriormente 

desconhecida, fazendo com que a linguagem interna possua uma sintaxe extremamente 

simplificada em comparação com a linguagem externa. 

Este fenômeno pode ser melhor compreendido quando Vigotski inicia sua explanação a 

respeito da linguagem escrita, comparando-a com a linguagem exterior, por um lado, e com a 

interior por outro. Neste sentido, Vigotski (1934/2001) estabelece que a predicatividade é 

elevada ao máximo na linguagem interior, uma vez que o sujeito do pensamento sempre é 

conhecido pelo indivíduo que o pensa. Já na linguagem externa, ela não assume a mesma força, 

embora o (re)conhecimento do sujeito psicológico por ambos os indivíduos da relação dialógica 

possa contribuir para o aumento do aspecto predicativo da fala e, além disso, os sujeitos 

compartilham de outros elementos que compõem a relação dialógica, como a expressão 

corporal, o tom da voz e os olhares. Por fim, Vigotski afirma que a predicatividade é mínima 

na linguagem escrita, pois ela coloca em relação duas (ou mais) pessoas que não compartilham 

do mesmo contexto cultural de referência imediata, fazendo com que os significados expressos 

nas palavras de um texto sejam os significados formais das palavras que são empregadas. Sobre 

a linguagem escrita, Vigotski (1934/2001, p. 452) ressalta que este é um discurso feito na 

ausência de interlocutor. Por isso é um discurso desenvolvido ao máximo, nele a decomposição 

sintática atinge o apogeu. Ali, graças à divisão dos interlocutores, raramente são possíveis 

compreensões a meias palavras e os juízos predicativos. 

As considerações vigotskianas acerca da diversidade funcional da linguagem que, ao 

assumir diferentes funções se modifica também em sua estrutura, bem como em sua relação 
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com o pensamento, desenvolvidas a partir do estudo da linguagem interna, são importantes para 

a compreensão da apropriação da filosofia da linguagem de Humboldt, uma vez que Vigotski 

parte das proposições deste filósofo em relação ao entendimento da linguagem como uma 

atividade e a amplia, ao argumentar que a linguagem não é uma forma de atividade discursiva 

mas um conjunto de funções discursivas diversas (Vigotski, 1934/2001, p. 452). Dessa forma, 

Vigotski chama a atenção para o fato de que a linguagem, embora possa ser considerada como 

um processo dinâmico, discursivo, assume diferentes funções que, por sua vez, modificam sua 

estrutura. 

Além disso, Vigotski (1934/2001) ainda ressalta que a diversidade funcional da 

linguagem também foi analisada por Humboldt e Potebnia e, na perspectiva destes autores, as 

diferentes formas de discurso também possuem léxicos diferentes, bem como uma gramática 

específica. No entanto, ambos os autores limitaram a análise da diversidade funcional da 

linguagem aplicando-a apenas na comparação entre prosa e poesia. Citando Humboldt e 

Potebnia, Vigotski (1934/2001, p. 453, grifos nossos) aponta que 

Deste modo, pensa Humboldt que as formas de discurso funcionalmente diferentes 

têm, cada uma, o seu léxico específico, a sua gramática e a sua sintaxe. Este é um 

pensamento da maior importância. Embora nem o próprio Humboldt nem Potebnia, 

que o imitou e desenvolveu seu pensamento, apreciassem essa tese em toda a sua 

importância fundamental, e não fossem além de distinguir poesia e prosa e, em prosa, 

não fossem além de distinguir uma conversa ilustrada e abundante de pensamento de 

uma tagarelice cotidiana ou convencional, que serve apenas para comunicar assuntos 

sem despertar ideias nem sensações: ainda assim, o pensamento desses teóricos, 

inteiramente esquecido pelos linguistas e ressuscitado só recentemente, é da mais alta 

importância não só para a linguística mas também para a psicologia da linguagem. 

 

A citação anterior, além de demonstrar a ampliação realizada por Vigotski em relação à 

diversidade funcional da linguagem na perspectiva de Humboldt e Potebnia, ressalta a 

importância conferida pelo psicólogo russo às formulações humboldtianas a partir de sua 

redescoberta pelos teóricos da linguagem na Rússia no início do século XX. É também a partir 

destas colocações que Vigotski (1934/2001) argumenta que o caráter dialógico da linguagem, 

também variável em relação à modalidade do discurso, necessita maior atenção no campo da 

psicologia da linguagem. Assim, a proposta do autor coloca em evidência a necessidade de 

analisar a questão da linguagem de maneira interdisciplinar, buscando-se uma articulação entre 

a sociologia, a antropologia, a filosofia da linguagem e a psicologia, na tentativa de abarcar a 

linguagem sob múltiplas perspectivas e múltiplos cortes genéticos. 

No que se refere ao diálogo, Vigotski afirma que sob o ponto de vista histórico e 

psicológico, o discurso dialógico é a primeira forma de discurso. Tomando por base essa ideia, 
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Vigotski afirma então, que a linguagem escrita e a linguagem interior são formas monológicas 

de discurso e a linguagem falada é essencialmente dialógica. Nas palavras do autor: 

O diálogo sempre pressupõe que os interlocutores conheçam o assunto que, como 

vimos, permite uma série de abreviações na linguagem falada e, em determinadas 

situações cria juízos predicativos. O diálogo sempre pressupõe a percepção visual do 

interlocutor, sua mímica e seus gestos, bem como a percepção acústica de todo o 

aspecto entonacional da fala (Vigotski, 1934/2001, p. 454) 

 

Neste sentido, os momentos linguísticos que permitem a abreviação da linguagem falada 

(o reconhecimento do sujeito psicológico da frase e o seu aspecto entonacional) e da linguagem 

interior, são justamente aqueles que não existem na linguagem escrita e, dessa forma, a 

linguagem escrita assume  características opostas à  linguagem interior. Neste  contexto, é 

possível afirmar que, se por um lado a linguagem interna é aquela que se constitui como uma 

linguagem para si, que transcorre em condições internas e desempenha funções distintas, a 

linguagem escrita39 é aquela que se volta completamente para o outro, transcorrendo em 

condições externas e, de acordo com a perspectiva vigotskiana, possui consequências que 

variam de acordo com o uso estabelecido da mesma no interior de determinadas práticas sociais. 

É importante notar que, se as considerações de Vigotski (1934/2001) sobre os aspectos 

formais da linguagem interior já nos oferecem alguns elementos que nos permitem pensar 

acerca da relação entre linguagem e pensamento sob uma perspectiva processual e ativa, o 

estudo dos aspectos semânticos desta modalidade de linguagem coloca tal perspectiva em maior 

evidência. Sendo assim, Vigotski (1934/2001) argumenta que se analisada em suas 

peculiaridades semânticas, a linguagem interior se mostra ainda mais original em relação às 

outras formas de discurso. 

Neste entendimento, Vigotski (1934/2001) afirma que na linguagem interior, há a 

preponderância do sentido da palavra sobre o seu significado. Para o autor, o sentido de uma 

palavra é a soma de todos os fatos psicológicos suscitados por ela na consciência e, além disso, 

o sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, que em várias zonas de 

estabilidade variada. O significado é apenas uma dessas zonas do sentido que a palavra 

adquire no contexto de algum discurso e, ademais, uma zona mais estável, uniforme 

e exata (Vigotski, 1934/2001, p. 465). 

 

 

 

 

 

 
 

39 As formulações vigotskianas acerca da linguagem escrita foram trabalhadas de modo específico por Gerken 

(2008), artigo no qual o autor discute a relação dialética entre oralidade e escrita por meio da análise das atividades 

de sujeitos de pertencentes a culturas tradicionalmente orais em seu processo de apropriação da linguagem escrita, 

compreendida neste contexto como um instrumento de práticas sociais diversas e fator de grande importância para 

o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 
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Desta forma, é o enriquecimento semântico das palavras, engendrado a partir dos 

diferentes sentidos atribuídos a ela no interior de uma prática social, que constitui o que o autor 

denomina como a lei fundamental da dinâmica do significado das palavras. 

Ao reconhecer o sentido como um elemento dinâmico, móvel, que imprime seu ritmo 

na dinâmica relação entre pensamento e palavra, Vigotski ressalta que ele é capaz de entrelaçar 

tanto os conteúdos intelectuais e representativos de uma palavra quando seu lado afetivo- 

volitivo e, neste sentido, a constante modificação de sentido de uma palavra faz com que ela 

signifique mais e menos do que o seu conteúdo inicial. Nesta argumentação, a palavra passa a 

significar mais porque seu círculo de significados se amplia ao ser utilizada em um contexto 

novo, passando a englobar zonas de sentido que anteriormente não lhe eram atribuídas e, por 

outro lado, ela passa a significar menos, posto que seu novo significado abstrato está delimitado 

a partir do seu novo contexto de aplicação. 

Ainda sob o ponto de vista semântico, Vigotski (1934/2001) ressalta que por estar regida 

pelo sentido, a linguagem interior passa por um processo de aglutinação, de junção de diferentes 

palavras – processo compreendido neste contexto como um mecanismo em constante atividade 

que forma novas palavras para exprimir conceitos complexos e para os quais o indivíduo não 

encontra uma palavra pronta. 

Por fim, ao promover uma ampliação das zonas semânticas da palavra que passa a ser 

infinita a partir dos diferentes sentidos que podem assumir na linguagem interior, Vigotski 

afirma que os diferentes sentidos das palavras influenciam uns sobre os outros, ou seja, a 

modificação de sentido de uma palavra abre a possibilidade para que outras modificações sejam 

realizadas, tanto na mesma palavra como em quaisquer outras. Sendo assim, este processo pode 

ser compreendido também como um movimento que impulsiona o desenvolvimento do 

significado das palavras. Nas palavras do Vigotski (1934/2001, p. 472), em seu emprego 

interior, cada palavra vai adquirindo gradualmente outros matizes, outras nuances semânticas, 

que se transformam em novo significado da palavra na medida em que vão se constituindo e se 

condensando. 

Dessa forma, é possível notar que as formulações vigotskianas acerca do aspecto 

semântico da linguagem interior, colocam o sentido como um elemento motriz, dinâmico e 

processual, capaz de colocar em movimento todo o léxico de uma língua e expressar em si a 

essência da atividade realizada pela linguagem em relação ao pensamento – sua atividade, seu 

movimento de ir e vir, entre a palavra e pensamento. 
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Se a transformação da linguagem em pensamento verbal implica um processo de 

transformação funcional e estrutural da própria linguagem, conforme foi ressaltado até o 

momento, Vigotski (1934/2001) também aponta que o processo inverso também implica em 

uma transformação estrutural que modifica radicalmente o pensamento. Neste entendimento, 

Vigotski afirma que o pensamento também possui sua estrutura específica e seu fluxo e não 

pode ser confundido com sua expressão por meio da linguagem: 

O pensamento não coincide diretamente com a sua expressão verbalizada. O 

pensamento não consiste em unidades isoladas como a linguagem. Se desejo 

comunicar o pensamento de que hoje vi um menino descalço, de camisa azul, correndo 

rua abaixo, não vejo cada aspecto isoladamente: o menino, a camisa, a cor azul, a sua 

corrida, a ausência de calçados. Vejo tudo isso em um só ato de pensamento, mas o 

exprimo em palavras separadas. O pensamento sempre é algo integral, 

consideravelmente maior por sua extensão e o seu volume que uma palavra isolada 

[...]. Aquilo que no pensamento existe em simultaneidade, na linguagem se 

desenvolve sucessivamente. Um pensamento pode ser comparado a uma nuvem 

parada, que descarrega uma chuva de palavras. É por isso que o processo de transição 

do pensamento para a linguagem é um processo sumamente complexo de 

decomposição do pensamento e sua recriação em palavras (Vigotski, 1934/2001, p. 

477-478) 

 

A citação acima nos permite compreender o fato de que, na perspectiva vigotskiana, o 

pensamento não se exprime diretamente por meio da linguagem – uma vez que para tanto, 

necessita de um processo de decomposição e recriação do pensamento em palavras. Ao 

considerar que a linguagem não é uma simples veste do pensamento, ou seja, não corresponde 

à estrutura do pensamento, Vigotski assume o posicionamento de que o pensamento se realiza 

na linguagem, ou seja, se constitui e se objetiva por meio da linguagem. 

No que tange à apropriação dos estudos da linguagem de Humboldt na delimitação da 

teoria sobre pensamento e linguagem de Vigotski, em especial em relação à concepção 

humboldtiana de que a linguagem é uma atividade dialógica, cabe afirmar que toda a discussão 

realizada em Pensamento e palavra (Vigotski, 1934/2001) atesta um aspecto central da 

perspectiva de Humboldt: O fato de que a abordagem vigotskiana assume que entre pensamento 

e linguagem há uma relação constitutiva que dá origem ao pensamento verbal. Este, por sua 

vez, guarda em si a linguagem interior, uma linguagem para si, predicativa e regida pelo sentido, 

que assume a função de organizar a atividade cognitiva e atua como um instrumento do 

pensamento na resolução de problemas. Neste sentido, ao se vincular ao pensamento, a 

linguagem modifica sua estrutura e função e, por outro lado, ao se transformar em linguagem, 

o pensamento também é profundamente modificado. O elemento capital desta relação é a 

consideração de que o movimento da palavra ao pensamento e do pensamento à palavra é 

considerado por Vigotski (1934/2001) como um processo dinâmico que incide sobre o conjunto 

de modos de discurso ou linguagem (externa; egocêntrica; interna; escrita) no interior de 
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diversas práticas sociais. Em síntese a esta discussão, Vigotski (1934/2001, p. 482) argumenta: 

Poderíamos resumir o resultado básico de toda a nossa pesquisa numa tese: os processos que 

se consideravam tolhidos de modo uniforme e imóvel são, de fato, interligados pela mobilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

A discussão sobre a apropriação de Vigotski em relação à filosofia da linguagem 

humboldtiana, desenvolvida ao longo deste texto, envolveu a consideração de aspectos 

epistemológicos, metodológicos e teóricos que colocam em relação estas duas teorias sobre 

pensamento e linguagem. Neste sentido, embora este estudo tenha partido de várias indicações 

de pesquisadores contemporâneos que indicam a necessidade de investigar os fundamentos da 

psicologia histórico-cultural de Vigotski e ressaltam a importância da filosofia humboldtiana 

para sua delimitação (Markova, 1983, Van der Veer, 1996; Kozulin, 1990; Veresov, 1999; 

Wertsch, 2000, 2007; Zinchenko, 2007; Hardcastle, 2009 e Bertau, 2011), é fundamental termos 

em mente que, ao considerarmos o desenvolvimento do conhecimento científico como um 

processo coletivo, dinâmico e criativo, a apropriação de Vigotski em relação à filosofia 

humboldtiana pressupõe a reconfiguração de alguns elementos basilares que compõem a 

filosofia de Humboldt. 

Assumir tal posicionamento em relação ao nosso objeto de estudo teve como objetivo 

resguardar a originalidade das formulações de ambos os autores, além de evitar uma 

interpretação que pudesse reduzir uma teoria à outra. Assim, partindo das contribuições teóricas 

que indicavam uma relação próxima entre as teorias de Humboldt e Vigotski, ao colocarmos o 

conceito de apropriação como a diretriz central de nossa análise, buscamos ressaltar o 

movimento de constituição de alguns aspectos da teoria vigotskiana, indicando seus momentos 

de aproximação, afastamento e originalidade em relação à filosofia de Humboldt. 

Em certo sentido, a análise desenvolvida neste texto assumiu dois movimentos básicos: 

Um deles diz respeito à delimitação da perspectiva humboldtiana de estudos da linguagem em 

seus aspectos fundamentais. Este movimento implicou em uma busca pelos elementos 

históricos que permeiam a construção da filosofia humboldtiana, bem como sua localização em 

relação a algumas importantes formulações filosóficas sobre pensamento e linguagem e a busca 

pelo entendimento – ainda que parcial – de suas bases epistemológicas. Este esforço foi 

fundamental para que pudéssemos construir categorias de análise que pudessem representar os 

aspectos centrais trabalhados por Humboldt na delimitação de sua filosofia. Como foi 

observado, buscamos delimitar as linhas gerais da forma a partir da qual Humboldt trabalha a 



Vigotski e a apropriação da filosofia da linguagem humboldtiana: Um estudo a partir de Pensamento e Linguagem 

Arthur Venuto Lopes Viana – PPGPSI/UFSJ - 2014 

125 

 

 

 
 

relação entre pensamento e linguagem; a questão da origem da linguagem; sua importância para 

a delimitação de uma concepção de mundo e; por fim, seu entendimento da linguagem como 

uma atividade dialógica. 

Nesta trajetória, a impossibilidade de acessarmos as formulações de Humboldt em sua 

língua original exigiu que buscássemos superar esta limitação por meio do cotejamento entre 

diferentes traduções da obra humboldtiana. No entanto, tal solução trouxe consigo alguns 

problemas que, por sua vez, estão relacionados ao processo de tradução. Neste sentido, foram 

fundamentais as contribuições de estudiosos da filosofia de Humboldt (Cassirer, 1923/2001; 

Valverde, 1954; Lafont, 1993; Milani, 2012) que, ao discutir aspectos centrais da delimitação 

de sua filosofia, balizaram nosso entendimento em relação a alguns de seus conceitos. 

Um exemplo desta importância reside nas formulações de Lafont (1993) acerca do 

caráter material da palavra na perspectiva de Humboldt. De acordo com a autora, o caráter 

material da palavra no entendimento humboldtiano está relacionado à sua forma sonora, ou seja, 

a partir do que Humboldt delimita como o aspecto sensível da linguagem. Assim, por meio do 

direcionamento de Lafont (1993) foi possível observar que a noção de materialidade da 

linguagem na obra de Humboldt não está vinculada a uma base objetiva. A compreensão deste 

fator na teoria de Humboldt resguarda a possibilidade de uma interpretação equivocada em 

relação a um aspecto de sua filosofia que, por sua vez, é um reflexo de sua fundamentação 

epistemológica. 

Este aspecto da filosofia de Humboldt, ressaltado por Lafont (1993), é um exemplo de 

uma contribuição teórica que foi fundamental para que a perspectiva humboldtiana não fosse 

superdimensionada em nossa análise – uma vez que, partindo de uma perspectiva materialista 

dialética, o entendimento vigotskiano em relação à materialidade da linguagem se diverge em 

amplo sentido em relação à proposta de Humboldt. Para Vigotski (1934/2001) o caráter material 

da linguagem está vinculado à sua base objetiva, material, e deste modo, deve ser compreendida 

como prática social objetivada. 

Outros elementos teóricos da perspectiva humboldtiana, no entanto, permanecem um 

pouco obscuros e, provavelmente, só poderiam ser mais esclarecidos se tomados como um 

objeto de estudo específico e analisados a partir do texto de Humboldt em sua língua original. 

Este é o caso, por exemplo, da distinção entre linguagem e língua que, embora não tenha sido 

objeto de uma discussão sistemática na obra humboldtiana, aparece em diferentes momentos 

em suas formulações. No entanto, as edições cotejadas para a realização deste estudo 

(Humboldt, 1836/1990; Humboldt, 1836/1999) não indicam um tratamento uniforme para esta 
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questão. Neste sentido, há divergências quanto à tradução do texto original de Humboldt e, em 

algumas passagens, aquilo que é traduzido como língua em uma edição, é traduzido como 

linguagem em outra. Desta forma, a análise mais profunda de tal distinção conceitual na obra 

de Humboldt ainda requer um tratamento mais adequado que deve, necessariamente, partir de 

uma interpretação de seu texto em sua língua original, ressaltando os diferentes momentos nos 

quais o autor trabalha esta questão. 

Ainda no que diz respeito aos movimentos que compõem a análise de nosso objeto de 

estudo, se um deles se refere à delimitação dos elementos centrais da filosofia humboldtiana o 

outro, como contrapartida, se refere ao tratamento oferecido por Vigotski em relação aos 

mesmos elementos. Assim, buscamos ressaltar – da mesma forma como o fizemos em relação 

à Humboldt –, os aspectos histórico-culturais que estão imbricados na produção teórica de 

Vigotski, bem como seus fundamentos epistemológicos que, por sua vez, indicam seu método 

de análise em relação ao problema. 

Outro aspecto importante foi a discussão do materialismo dialético como epistemologia 

e método da obra de Vigotski, na qual procuramos colocar em destaque a posição que Vigotski 

ocupa em meio aos demais teóricos de seu campo de problemas, solucionando a crise enfrentada 

pela psicologia no início do século XX. Por fim, buscamos discutir como cada uma das 

categorias centrais da filosofia humboldtiana são trabalhadas na obra de Vigotski. Sendo assim, 

ao mantermos os mesmos critérios de análise para ambos os autores, buscamos ressaltar o 

movimento de apropriação de Vigotski em relação à Humboldt, bem como os elementos 

teórico-metodológicos que condicionaram seu processo de apropriação. 

Neste processo, nosso principal desafio foi manter a coerência entre estes dois 

movimentos que, embora possam indicar diferentes etapas no desenvolvimento deste estudo, 

são melhor interpretados se tomados em seu ir e vir em relação à construção e análise de nosso 

objeto. Tal coerência se refere, especialmente, à necessidade de uma interpretação de cada um 

dos autores em questão sob as bases epistemológicas que fundamentam suas formulações, uma 

vez que são estas bases que permitem uma compreensão mais próxima em relação aos seus 

escritos originais e, como afirmamos acima, condicionam o processo de apropriação de 

Vigotski em relação à Humboldt. 

Consideramos, portanto, que somente a partir de uma discussão que articulasse os 

elementos histórico-culturais, epistemológicos e metodológicos, seria possível uma delimitação 

teórica fidedigna que, posteriormente, possibilitasse ‘dar a César o que é de César e a Deus o 

que é de Deus’ – minimizando o risco de superestimar, ou subestimar, a importância da filosofia 
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humboldtiana para a delimitação da teoria de Vigotski sobre a relação entre pensamento e 

linguagem. 

No que se refere à análise das formulações de Vigotski, também foi necessário 

buscarmos auxílio nas diferentes traduções da obra sobre a qual desenvolvemos este estudo – 

porém, o trabalho dos tradutores das edições consultadas (Vigotski, 1934/1993; Vigotski, 

1934/2001) e as valiosas contribuições de Prestes (2010) acerca das diferentes traduções da 

obra vigotskiana, foram fundamentais para a compreensão dos aspectos conceituais trabalhados 

por Vigotski de modo mais próximo em relação às suas formulações originais e, ainda que este 

trabalho guarde em si algumas limitações, foi possível superar parte delas por meio do 

tensionamento entre as diferentes edições e obras consultadas. 

Neste sentido, para a análise da apropriação da filosofia da linguagem humboldtiana por 

Vigotski, foi fundamental considerarmos os estudos que discutem a perspectiva vigotskiana em 

seus aspectos basilares (Markova, 1983; Van der Veer, 1996; Kozulin, 1990; Veresov, 1999; 

Wertsch, 2000, 2007; Zinchenko, 2007; Hardcastle, 2009 e Bertau, 2011) em articulação com 

as contribuições de Prestes (2010) e Prestes e Tunes (2012), bem como com a principal obra na 

qual Vigotski discute a relação entre pensamento e linguagem (Vigotski, 1934/2001). 

Se a noção de apropriação delimitou a forma a partir da qual analisamos nosso objeto 

de estudo, a hipótese levantada por Wertsch (2000) pode ser considerada como o elemento 

teórico que direcionou a análise da apropriação de Vigotski em relação à filosofia da linguagem 

humboldtiana. Conforme discutimos anteriormente, Wertsch (2000) argumenta que a teoria de 

Vigotski sobre a relação entre pensamento e linguagem é herdeira de duas tradições filosóficas 

contraditórias entre si, o Iluminismo e o Romantismo. 

Embora seja possível afirmar, conforme Taylor (1985), que o pensamento moderno é 

herdeiro destas duas tradições filosóficas e, em princípio, isso não representaria um obstáculo 

para seu desenvolvimento, a argumentação de Wertsch (2000) sugere que estas duas formas de 

compreender o processo de significação ganham destaque em diferentes capítulos da obra 

vigotskiana e, dessa forma, ao enfatizar perspectivas divergentes no estudo da relação entre 

pensamento e linguagem, em diferentes passagens de seu texto, a obra de Vigotski (1934/2001) 

poderia conter em si uma inconsistência teórica ou até mesmo uma contradição interna. 

Sendo assim, optamos por realizar nossa análise a partir de um recorte que colocou em 

destaque a apropriação de Vigotski em relação à filosofia de Humboldt, um dos principais 

representantes da perspectiva romântica de estudos da linguagem e, dessa forma, buscamos 

explicitar o movimento de constituição da teoria vigotskiana a partir de um referencial teórico 
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que promoveu uma mudança radical na forma a partir da qual a relação entre pensamento e 

linguagem era compreendida do ponto de vista filosófico. A opção pelo recorte delimitado se 

justificou, essencialmente, pela consideração de que sua análise poderia iluminar alguns 

aspectos fundamentais da teoria vigotskiana, indicando o trabalho criativo de Vigotski em 

relação às suas fontes e, possivelmente, alguns limites da hipótese levantada por Wertsch 

(2000). 

A discussão acerca da hipótese levantada por Wertsch (2000) remete, necessariamente, 

ao fato de que na perspectiva vigotskiana, a palavra assume um papel fundamental para a 

constituição das funções psicológicas superiores, uma vez que a característica mais básica 

destas funções é o fato de que elas são mediadas simbolicamente. A importância da palavra na 

psicologia histórico-cultural de Vigotski pode ser observada, por exemplo, quando o autor 

afirma que 

Na consciência a palavra é precisamente aquilo que, segundo expressão de Feuerbach, 

é absolutamente impossível para um homem e possível para dois. Ela é a expressão 

mais direta da natureza histórica da consciência humana. A consciência se reflete na 

palavra como o sol em uma gota de água. A palavra está para a consciência como o 

pequeno mundo está para o grande mundo, como a célula viva está para o organismo, 

como o átomo para o cosmo. Ela é o pequeno mundo da consciência. A palavra 

consciente é o microcosmo da consciência humana (Vigotski, 1934/2001, p. 486). 

 

Nesta citação, bem como em outras passagens da obra de Vigotski discutidas ao longo 

deste estudo, buscamos demonstrar como a perspectiva vigotskiana se fundamenta em um 

pressuposto básico da filosofia de Humboldt: o entendimento de que a linguagem é fundamental 

para a constituição do pensamento. Para Taylor (1985), a filosofia de Humboldt representa uma 

ruptura em relação ao designativismo, uma perspectiva de estudos da linguagem fundamentada 

na tradição iluminista que se caracteriza por considerar a designação como a principal tarefa da 

linguagem. Nesta perspectiva, a linguagem não possui papel constitutivo em relação ao 

pensamento, podendo ser considerada como uma fonte de erro ou um obstáculo no processo de 

construção do conhecimento, por ser um veículo de preconceitos e falsas impressões que se 

consolidaram na língua ao longo do tempo. 

Na perspectiva de Wertsch (2000), ao analisar o desenvolvimento dos conceitos em seu 

estudo experimental, Vigotski se aproximou de uma perspectiva designativa da linguagem, uma 

vez que ressaltou a relação entre os signos e seus referentes concretos, enfatizando a capacidade 

de generalização e abstração por meio do desenvolvimento do significado das palavras. No 

entanto, há um aspecto fundamental na delimitação do estudo experimental realizado por 

Vigotski (1934/2001) que, antes de colocá-lo ao lado das formulações dos teóricos do 

designativismo, pode ser considerado como um aspecto que o afasta de tais formulações. 
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Conforme argumentamos ao longo deste estudo, ao realizar sua análise sobre o 

desenvolvimento dos conceitos por meio do método de dupla estimulação, Vigotski atribui à 

palavra uma posição de destaque, indicando seu papel constitutivo em relação ao pensamento 

e à representação. Este fato pode indicar que, mesmo nos capítulos nos quais Wertsch (2000) 

afirma que Vigotski assume uma postura iluminista ou designativista, as considerações acerca 

da importância da palavra para o desenvolvimento do pensamento verbal ressaltam a 

importância de Humboldt para delimitação de sua teoria. 

É também nesta direção segue o estudo de Friedrich (2012), ao argumentar que a forma 

a partir da qual Vigotski discute a linguagem em seu estudo experimental sobre o 

desenvolvimento dos conceitos inclui uma crítica às concepções designativistas da linguagem, 

nas quais as palavras são analisadas apenas em seus aspectos associativos com a realidade. Para 

a autora, a perspectiva de Vigotski tem como fundamento central a ideia de que o conceito é 

impossível sem as palavras, assim como o pensamento verbal é impossível sem o pensamento 

conceitual. Assim, Friedrich (2012, p. 94, grifos no original) argumenta que 

Na concepção representacionalista dos conceitos, a função concedida à palavra é de 

expressar (ou designar) o resultado da generalização, enquanto que, para Vigotski, a 

palavra tem, de início, já na formação do conceito, um papel incontestável. A palavra 

não fecha a generalização, mas contém a generalização; não é sua expressão, mas o 

próprio suporte do processo. Na abordagem de Vigotski, a palavra não é o resultado 

da generalização nem sua condição imutável, mas o lugar em que o pensamento nasce. 

[...] Poderíamos então, dizer que a palavra permite pensar no mundo e não apenas 

representá-lo. 

 

A partir destas considerações é importante afirmar que, embora o estudo experimental 

de Vigotski sobre o desenvolvimento dos conceitos possa ser considerado como uma crítica às 

concepções designativistas da linguagem, Vigotski não desconsiderou a dimensão 

representativa do signo linguístico. Ao contrário, ofereceu-lhe grande importância ao discutir 

sobre o significado da palavra e afirmar que em sua essência, todo significado, ou todo conceito, 

é uma generalização de alguns aspectos da realidade. A importância conferida ao significado 

da palavra na perspectiva vigotskiana também pode ser verificada em suas formulações sobre 

a unidade de análise da relação entre pensamento e linguagem, quando o autor afirma que o 

significado da palavra é uma síntese entre pensamento e linguagem – uma vez que contempla 

um aspecto representativo (uma generalização) e permite a comunicação (ou expressão) de uma 

ideia. 

Deste modo, a forma a partir da qual Vigotski compreende a relação entre linguagem e 

pensamento promove um salto qualitativo em relação ao embate entre designativistas e 

expressivistas e, em certo sentido, pode ser considerada como uma síntese dialética de tais 
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perspectivas. No que se refere ao designativismo, Vigotski dá um passo adiante ao discutir 

sobre a importância da linguagem como fator constitutivo do pensamento e ressalta que o 

significado das palavras não pode ser analisado sob uma perspectiva estática e desvinculada 

dos processos sociais nos quais são forjados. Por outro lado, no que diz respeito ao 

expressivismo, Vigotski busca superar tais formulações a partir de uma análise histórica que 

contempla a busca pelas raízes genéticas do pensamento e da linguagem, além de circunscrever 

a importância da linguagem para constituição do pensamento verbal e indicar o caráter objetivo 

dos processos linguísticos. 

Assim, consideramos que a apropriação da filosofia da linguagem humboldtiana, 

mediada pelo materialismo dialético de Marx e Engels, direciona o trabalho criativo de Vigotski 

e implica em uma compreensão de sua teoria que ultrapassa a recapitulação dos pressupostos 

teórico-filosóficos que lhe serviram de base. Antes, seu entendimento acerca da relação entre 

pensamento e linguagem supera dialeticamente as contribuições de seus interlocutores e se 

constitui como uma teoria coerente e original – que guarda em si uma grande potencialidade 

crítica em sua tarefa de orientar o pensamento em direção a uma prática social transformadora, 

tendo em vista sua imensa implicação educacional. 

Certamente, ainda se faz necessária uma análise das relações que podem ser 

estabelecidas entre o designativismo e a perspectiva teórica de Vigotski, para que possam ser 

indicados, com maior precisão, os elementos de superação presentes na teoria vigotskiana em 

relação a tais formulações. Porém, as indicações de Taylor (1985) que fundamentam a hipótese 

levantada por Wertsch (2000), tensionados com as contribuições de Lafont (1993), Cassirer 

(1923/2001), Robins (1967), Marcondes (2001; 2012), entre outros autores que fundamentaram 

o estudo desenvolvido neste texto, já nos permitem afirmar que não é possível indicar uma 

inconsistência ou contradição interna na obra de Vigotski fundamentadas, apenas, no embate 

entre designativistas e expressivistas. Isto não quer dizer, no entanto, que não existam 

limitações no estudo desenvolvido por Vigotski (1934/2001) acerca da relação entre 

pensamento e linguagem. 

A este respeito, as considerações do próprio Vigotski já indicam a necessidade de 

articular o estudo da relação entre pensamento e linguagem com uma teoria geral das emoções, 

uma vez que, na perspectiva do autor, o pensamento não nasce de si mesmo. Assim, Vigotski 

(1934/2001, p. 479, grifos no original) afirma que 

Resta-nos, por último, dar o último passo conclusivo na nossa análise dos planos 

interiores do pensamento verbal. O pensamento ainda não é a última instância em todo 

esse processo. O próprio pensamento não nasce de outro pensamento, mas do campo 

da nossa consciência que o motiva, que abrange os nossos pendores e necessidades, 
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os nossos interesses e motivações, os nossos afetos e emoções. Por trás do pensamento 

existe uma tendência afetiva e volitiva. Só ela pode dar a resposta ao último porquê 

na análise do pensamento. Se antes comparamos o pensamento a uma nuvem pairada 

que derrama uma chuva de palavras, a continuar essa comparação figurada teríamos 

de assemelhar a motivação do pensamento ao vento que movimenta as nuvens. 

 

Neste sentido, Vigotski (1934/2001) ressalta que por trás de cada enunciação e de cada 

pensamento existe uma tendência afetivo-volitiva que necessita ser levada em consideração 

para que os próprios processos linguísticos sejam compreendidos. No entanto, o 

desenvolvimento de uma teoria das emoções que pudesse ser levada em consideração para o 

entendimento da constituição do indivíduo foi uma tarefa que não pode ser realizada por 

Vigotski por ocasião de sua morte prematura em 1934. No entanto, Machado, Facci e Barroco 

(2011) ressaltam que entre 1931 e 1933, concomitantemente à escrita de sua obra sobre a 

relação entre pensamento e linguagem, Vigotski se dedicou ao desenvolvimento de uma teoria 

das emoções cujo manuscrito permaneceu inacabado. 

De acordo com Machado, Facci e Barroco (2011), embora o manuscrito de Vigotski 

sobre sua teoria das emoções tenha permanecido inacabado e sua publicação na Rússia em 1984 

e posterior edição no ocidente em 2004 possa permitir uma interpretação ambígua ou errônea – 

uma vez que se trata de uma obra incompleta – Vigotski estabelece um diálogo profundo com 

Espinosa e discute questões relacionadas à psicologia de seu tempo, suas vinculações com o 

dualismo cartesiano, além de abordar de modo mais profundo alguns aspectos que já haviam 

sido tratados em Psicologia da Arte (Vigotski, 1965/1999). Desta forma, os manuscritos de 

Vigotski sobre a teoria geral das emoções pode ser um primeiro passo em direção à formulação 

de uma teoria sobre pensamento e linguagem que consiga abordar este aspecto que, como 

afirmou Vigotski, é definidor dos processos linguísticos. 

Já no que diz respeito à análise desenvolvida neste texto, são vários os caminhos que 

podem ser traçados para redimensionar seu objeto, buscando ampliar e aprofundar a 

argumentação aqui desenvolvida. Neste sentido, o primeiro passo em direção a esta 

reconfiguração poderia ser dado a partir da ampliação de suas fontes, incorporando à análise 

outros autores que foram fundamentais para que a discussão sobre a linguagem se tornasse 

indispensável para a delimitação da psicologia histórico cultural de Vigotski. 

A este respeito, Markova (1983) indica a importância de Hegel para a delimitação da 

teoria de Vigotski e ressalta que a filosofia hegeliana compartilha alguns elementos 

fundamentais da filosofia de Humboldt – seu contemporâneo. Assim, em uma de suas poucas 

citações à Hegel em sua obra, Vigotski (1934/2001, p. 484, grifos no original) afirma que 

Hegel via a palavra como um ser revivificado pelo pensamento. Esse ser é 

absolutamente indispensável aos nossos pensamentos. Mas o vínculo entre o 
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pensamento e a palavra não é um vínculo primário, dado de uma vez por todas. Surge 

no desenvolvimento e ele mesmo se desenvolve. No princípio era o verbo. A essas 

palavras do Evangelho, Goethe respondeu pelos lábios de Fausto: No princípio era a 

ação, procurando com isso desvalorizar a palavra. Mas, observa Humboldt, mesmo 

se com Goethe não colocarmos demasiado alto a palavra como tal, isto é, a palavra 

sonora, e com ele traduzirmos o verso bíblico No princípio era o verbo, poderemos 

lê-lo com outro acento se o abordarmos do ponto de vista da história do 

desenvolvimento do homem comparada à mais suprema expressão da ação. É claro 

que ele tem razão. A palavra não esteve no princípio. No princípio esteve a ação. A 

palavra constitui antes o fim que o princípio do desenvolvimento. A palavra é o fim 

que coroa a ação. 

 

A citação acima pode ser um indicativo de que as considerações de Hegel sobre a 

linguagem também tiveram repercussão na delimitação da teoria de Vigotski e aponta para o 

fato de que, embora seja possível compreender alguns aspectos fundamentais da psicologia 

histórico-cultural de Vigotski por meio da análise de sua apropriação da filosofia de Humboldt, 

sua compreensão não pode – jamais – se limitar a este fator. 

Se, por um lado, a ampliação dos autores que fundamentam as formulações de Vigotski 

sobre a relação entre pensamento e linguagem pode ser um importante passo para a 

compreensão de sua teoria, o estabelecimento de um diálogo mais sólido com a filosofia pode 

ser fundamental para a compreensão do campo de problemas da ciência psicológica na 

contemporaneidade. Sendo assim, a investigação do processo de constituição da psicologia 

social, tendo como princípio norteador a relação entre linguagem, cultura e cognição, pode ser 

um desdobramento fértil da análise desenvolvida neste texto. Neste sentido, em uma primeira 

aproximação em relação a este problema, Jahoda (1992) indica a importância da filosofia 

humboldtiana para a delimitação da Völkerpsychologie, parte fundamental do projeto de uma 

psicologia científica delimitado por Wilhelm Wundt. 

É preciso considerar também que a análise da apropriação da filosofia da linguagem 

humboldtiana por Vigotski aponta para a necessidade de voltarmos nosso estudo para um 

campo de problemas que esteve por trás das formulações vigotskianas e merece maior atenção: 

a arte. Partindo das contribuições de Del-Río e Álvarez (2007), é possível indicar que o interesse 

de Vigotski pelos processos de criação artística e pelo estudo da experiência estética direcionou 

a vida e a obra do psicólogo russo. 

Deste modo, a relação entre pensamento e linguagem não deve ser compreendida de 

modo apartado de uma teoria geral das emoções e da necessidade de entendimento dos 

processos artísticos, característicos da existência humana. No entanto, a morte de Vigotski em 

1934 fez com que o autor deixasse em aberto a articulação entre estas duas dimensões do estudo 

sobre pensamento e linguagem e, dessa forma, ainda é um problema que requer uma ampla 

discussão, uma vez que a teoria de Vigotski sobre pensamento e linguagem é resultado de um 
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trabalho criativo que coloca em articulação inúmeros estudiosos desta questão, provenientes de 

vários campos do conhecimento, estabelecendo um diálogo profundo entre ciência, arte e 

filosofia. 
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