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RESUMO: Neste artigo, o objetivo será tecer considerações acerca de um possível 

entrelaçamento constitutivo entre linguagem, sentidos e emoções tendo como base as 

concepções de Bakhtin/Volochinov e Vigotsky. Embora este não seja um encontro 

inédito, promover diálogos entre pensadores diferentes, cada um com seus interesses, 

seus conceitos e preocupações, é sempre um trabalho de risco que obriga aquele que 

resolve ser o mediador a assumir-se como o lugar desse encontro que, em um mesmo 

gesto, define a pauta do encontro e circunscreve os sentidos que atribui aos conceitos, 

transformando-os em pontes sustentadoras do entrecruzamento de vozes. Isso porque os 

processos de compreensão de um ou outro conceito são realizados pela contrapalavra 

daquele que patrocina o encontro (GERALDI; BERNARD; BENITES, 2007). Assim, 

buscando a superação das concepções que legaram um lugar menor às emoções quando 

se trata de pensar a constituição do sujeito, o objetivo aqui é buscar nas concepções 

desses dois pensadores indícios que permitam construir compreensões acerca de como 

esse fenômeno se constitui pelas e nas relações sociais e culturais vivenciadas pelos 

sujeitos. E não se trata de um trabalho que voltará aos conceitos chaves, presentes nas 

obras mencionadas, para apresentar uma outra interpretação. Trata-se muito mais de 

uma leitura que busca nas teses assinadas por ambos (sobre os signos, sobre a 

linguagem e os sentidos) possibilidades de construir outras compreensões acerca do ato 

de sentir do humano.   

 

PALAVRAS-CHAVE: linguagem; sujeito; emoção. 

 

ABSTRACT: In this article, the aim will be to draw considerations about a possible 

constitutive intertwine  between language, meaning and emotions based on the concepts 

                                                 
1As reflexões desenvolvidas neste artigo não aparecem, na totalidade, em minha tese de doutorado, cujo 
título é A dimensão afetivo-emotivo dos discursos de professores e alunos nas interações em sala de aula, 
mas resultaram de várias conversas com Wanderley Geraldi no último ano do meu doutoramento. Opotei 
por publicá-las numa edição que visa homenageá-lo porque representam a memória de um momento 
produtivo e de  forte interlocução em torno de um tema de interesse de ambos.  



 

 

 

 

of Bakhtin/Volochinov and Vigotsky. Although this is not an unprecedented meeting to 

promote dialogues between different thinkers, each one with their interests, their 

concepts and concerns, it´s always a kind of risk work that impose the one that chose to 

become the mediator to be assumed as the main place of this meeting in a gesture that 

sets the agenda of the meeting and senses that attaches to the concepts, turning them 

into bridges sustaining the intersection of voices. This is because the processes of 

understanding of another concept are performed by opposite word of the one who 

sponsors the meeting (GERALDI; BERNARD; BENITES, 2007). Thus, seeking to 

overcome the conceptions that bequeathed a smaller place to emotions when it seek to 

thinking about the constitution of the subject, the objective here is to seek the views of 

these two thinkers indications leading to build understandings about how this 

phenomenon is constituted by and in relations experienced by social and cultural 

subjects. And this is not an academic work that will return the key concepts, mentioned 

in the works, to present a different interpretation. It is much more of a reading that seeks 

in the thesis signed by both (on signs, on language and the senses) possibilities for 

constructing other understandings about the act of human feeling. 
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Introdução 
 

 
O nascimento biológico, tanto para Vigotski (1934/2001) como para Bakhtin, 

não é suficiente para declarar a existência do ser humano como ser social e cultural. A 

condição humana carece de um segundo nascimento. Bakhtin afirma que “Para entrar na 

história é pouco nascer fisicamente: assim nasce o animal, mas ele não entra na história. 

É necessário algo como um segundo nascimento, um nascimento social” (1927/2001, p. 

11). Vigotski, ao perguntar pelo processo de transformação das relações sociais em 

funções psíquicas, oferece um conjunto de elementos explicativos de como se dá esse 

segundo nascimento. Ou como se dá o nascimento de um corpo que, sem deixar de ser 

biológico, passa a ser cultural e social. Este autor vê a necessidade de identificar os 

mecanismos que permitem o desenvolvimento dos processos psicológicos por meio da 

aquisição da experiência cultural. Já Bakhtin (1929/1995, 1979/2003) centra a atenção 



 

 

 

 

na interação verbal porque a concebe como um modo de ser dos indivíduos nas relações 

sociais.  

Bakhtin, em O Freudismo, afirma que todas as atividades fundamentais e 

essenciais do homem são provocadas pelas ações vindas do campo social. Fora dessa 

relação, a compreensão do que constitui o humano e suas ações é reduzida e restrita. 

Entenderíamos muito pouco desse processo se considerarmos apenas os elementos 

físicos do estímulo e a forma fisiológica abstrata da reação. Para Vigotski, se situarmos 

o comportamento humano no reflexo condicionado, obtemos uma explicação 

exclusivamente naturalista, que não pode explicar a natureza social, histórica e cultural 

do homem.  Ambos os autores põem a linguagem verbal, os signos, não somente como 

instrumento de transmissão de significados, mas também como instrumentos de 

constituição de experiências individuais, dos processos interiores, mentais que, portanto, 

assim como os signos que os constituem, são também sociais e culturais. 

Compreender o processo de realização desse segundo nascimento, tendo a 

linguagem como fio constitutivo e condutor, a meu ver, é de suma importância para 

construir uma concepção de que as emoções humanas não é algo puramente corporal, 

desvinculado da constituição dos processos psíquicos superiores. A hipótese é a de que 

as emoções, se considerarmos as concepções de Vigotski e Bakhtin, são sociais, 

culturais e históricas e não estão separadas dos processos de constituição do psiquismo, 

da vida interior, das funções superiores.   

 

O desenvolvimento humano  

 

 Segundo Minick (2002), Vigotski começa suas discussões sobre o 

desenvolvimento humano opondo-se aos psicólogos da União Soviética que: 1) 

tradicionalmente mantinham a consciência como principal objeto de investigação; 2) 

repeliam o estudo do fenômeno subjetivo e viam a psicologia como uma ciência do 

comportamento; 3) defendiam uma síntese das duas posições anteriores.  Porque refutou 

essas concepções, do conjunto de sua obra, podemos derivar um paradigma novo de 

compreensão do humano, uma vez que todo seu trabalho se volta para a construção de 

uma compreensão que, sem desconsiderar as especificidades das partes, vê o humano 

como um todo integrado e complexo. Não negar as especificidades da vida e, ao mesmo 

tempo, compreender o humano como uma constituição social e histórica, esse foi o eixo 

condutor dos estudos desenvolvidos por Vigotski. 



 

 

 

 

 Esse eixo pode ser identificado na pergunta que esteve sempre presente ao longo 

dos diversos estudos que desenvolveu: como compreender as relações que os indivíduos 

estabelecem com a sociedade sem reduzi-los a um apanhado de ações puramente 

sociológicas ou a um mero feixe de pulsões biológicas? Para responder a essa questão, 

Vigotski (1934/2001) separa as funções psicológicas superiores das inferiores. Estas são 

definidas como os reflexos, as reações automáticas, as percepções e memorizações 

elementares. São as funções determinadas pelos estímulos externos ou pelos estímulos 

internos baseados nas necessidades biológicas. O funcionamento do corpo biológico era 

um tema em voga no momento em que Vigotski começa a se preocupar com essas 

questões e, ao se opor às conclusões de tais estudos, elege as funções psicológicas 

superiores como ponto central de seus trabalhos. Interessava-lhe compreender como o 

humano nascia como ser na e da cultura. 

 As funções psicológicas formam o conjunto de ações humanas. Para fazer essa 

definição, Vigotski volta sua atenção para a formação do pensamento abstrato, das 

ações intencionais, do desenvolvimento da consciência e, sobretudo, para a construção 

do pensamento e da linguagem. O desenvolvimento na relação com a cultura e com o 

social é, portanto, o que caracteriza o segundo nascimento. Este se efetiva por meio das 

interações estabelecidas com o contexto em que cada indivíduo está inserido. Em A 

formação social da mente (2008, p. 64), diz que “todas as funções no desenvolvimento 

da criança aparecem duas vezes: primeiro, no nível social, e, depois, no nível individual; 

primeiro entre pessoal (interpsicológica), e, depois, no interior da criança 

(intrapsicológica)”. As funções psicológicas superiores são culturais e sua construção 

não é mera transposição de tudo o que existe no plano social. É o resultado de um 

processo de internalização ativa, pois cada indivíduo, desde os primeiros momentos de 

vida, internaliza o que lhe é dado pela cultura, pela história, pelo social em forma de 

compreensões. 

 No estudo que faz sobre o gesto de apontar, Vigotski nos oferece um belíssimo 

exemplo acerca de como concebe o desenvolvimento humano. Recorro aqui à síntese 

feita por Geraldi, Fichtner, Benites (2007, p. 25) sobre as três fases da ontogênese do 

gesto de apontar: 

 

1) Na primeira fase, trata-se de um simples movimento espontâneo da 
criança orientado a um determinado objeto que ela não consegue 
alcançar. Inicialmente, o bebê de 6-7 meses tenta pegar com a mão um 
objeto, um chocalho, fazendo no ar um movimento de pegar, sem 
conseguir tocá-lo. Do ponto de vista do bebê, esse é um gesto dirigido 



 

 

 

 

ao chocalho, uma relação externa entre ele e o brinquedo, uma tentativa 
malsucedida de alcançar o objeto. 

2) Na segunda fase, o outro, neste caso a mãe, interpreta esse movimento 
atribuindo-lhe um significado (indicador de desejo da criança). Assim 
ocorre uma transformação na situação. Observando a tentativa da 
criança de pegar o chocalho para si, a mãe estará interpretando aquele 
movimento malsucedido de pegar um objeto como tendo o significado: 
“Eu quero aquele chocalho”. Isso converte o movimento em gesto ou 
sinal para o outro, embora esse mesmo gesto ainda não seja um sinal 
para a criança. É por causa da interpretação do outro que a criança 
chega ao resultado desejado, não mais de forma direta, mas pela 
mediação do outro. 

3) Por fim, na terceira fase, a criança capta, numa experiência pessoal, o 
significado que o seu movimento tem para o outro, convertendo-o, 
assim, em signo para ela. Dessa maneira, quando desejar de novo o 
objeto, em vez de dirigir-se ao objeto, a criança se dirige ao outro, com 
os olhos, por exemplo, e realiza o gesto indicador do objeto, mas gesto 
visível porque ao outro dirigido, como mediador entre ela e o objeto. Ao 
longo de várias experiências semelhantes, a própria criança começa a 
incorporar o significado atribuído pelo adulto à situação e a 
compreender seu gesto – o de apontar o objeto desejado – como signo 
desse desejo. 

 

Na constituição do gesto de apontar, mãe e bebê aprendem um com as ações do 

outro. Se o desenvolvimento fosse mera transposição, o único a aprender seria o bebê. 

Somente ele teria que se concentrar nos movimentos da mãe e reter as formas de 

funcionamento. Porém, como a internalização é ativa, ele também entra com sua 

contraparte. Esse exemplo é importante para este estudo porque as emoções são 

constitutivas e constituídas nessa aprendizagem que se desenvolve entre parceiros. 

Como a formação das funções psicológicas implica a mediação-interação (com o outro), 

os afetos, as emoções são também um componente desse processo em razão dos valores 

que se formam em torno da relação entre sujeitos. 

No percurso de ensino e aprendizagem, o movimento inicial ganha significação 

a partir da leitura do outro, deixando de ser mero gesto para ser signo, produto do 

trabalho de compreensão e ressignificação. A mãe, pela atribuição de significado, 

transforma o gesto em signo de um desejo. Esse gesto interpretativo não age sobre a 

criança no sentido de aperfeiçoar, fazer evoluir as funções elementares. Ao contrário, a 

criança desenvolve nessa relação as funções mentais superiores, que são definitivamente 

humanas porque nascidas dos gestos e ações baseados nas compreensões culturais e 

sociais.  São qualitativamente distintas das elementares e irredutíveis a estas. Essa 

diferença se forma em razão da mediação, primeiro com o outro exterior (a mãe, por 

exemplo) e depois na forma de vida interior. Ao converter a interpretação da mãe em 



 

 

 

 

signo próprio, a criança não só incorpora significados, mas também aprende a trabalhar 

interiormente com esse significado.  

O simples gesto de apontar, porque carregado de significação atribuída pelo seu 

interlocutor, transforma-se em um ato com sentido. Na constituição do psiquismo 

entrelaça gesto e linguagem, gestos que, segundo Kramer (1993), já são linguagens 

porque ganham significação a partir da palavra do outro. A cultura torna-se parte da 

natureza, faz o humano nascer e se desenvolver, por meio de um processo histórico-

cultural que constitui o funcionamento psicológico do homem. Este se reconhece, 

constrói significados que são compartilhados dentro dos grupos sociais, porque é 

construído e construtor de sua própria história de desenvolvimento. Os homens 

reconhecem-se no presente de suas vivências porque possuem uma memória do 

passado, esta sempre ativada e (re)contruída nas relações sociais, que lhes permitem 

compreender o presente em que estão inseridos e projetar o futuro em termos de apostas 

e projetos de relações culturais e sociais. 

Vigotski afirma que “precisamos concentrar-nos não no produto do 

desenvolvimento, mas no próprio processo de estabelecimento das formas superiores” 

(1934/2001, p. 85). O desenvolvimento humano não segue uma linha reta no tempo, não 

é o resultado do acúmulo de experiências e informações, mas um processo complexo, 

essencialmente marcado por determinações e indeterminações. Isso quer dizer que, no 

caso da mãe e do bebê, as ações deste último são influenciadas pela memória de passado 

trazida pela sua mãe, mas nunca por ela determinada. Há lugar para o novo, o que vem 

pela história, pela cultura é uma forma de construir o novo. 

Segundo Geraldi, Fichtner, Benites (2007), Vigotski analisou o problema do 

desenvolvimento humano em três perspectivas metodológicas: uma perspectiva 

monística, o que implicou numa oposição contundente a toda separação entre corpo e 

mente, entre cognição e emoção, entre interior e exterior; uma perspectiva holística, que 

se traduz numa oposição a todo tentativa de reduzir o complexo ao elementar, o 

psíquico ao físico; uma perspectiva interdisciplinar, o que significou considerar que um 

problema social sempre apresenta aspectos diferentes: individuais, psíquicos, materiais 

etc. Ainda segundo os autores, a partir daí torna-se possível compreender o significado e 

o valor do termo cultural ao longo da obra de Vigotski.  

O elemento cultural passa a ser determinante no processo de desenvolvimento 

humano porque a cultura é produto e processo constitutivos da atividade social do 

homem. Em outros termos, a sociedade define quais os problemas, as tarefas que cada 



 

 

 

 

indivíduo deve enfrentar ao longo de sua vida, mas nesse enfrentamento o homem 

(re)cria, modifica o que a sociedade lhe dá como parâmetro de ação. “Dizer que a 

cultura é o conjunto das produções humanas equivale a dizer que estamos diante de um 

conceito que engloba uma multiplicidade de coisas diferentes que têm em comum o fato 

de serem constituídas dos dois componentes que caracterizam as produções humanas: a 

materialidade e a significação”. A primeira refere-se à ação do homem sobre a natureza. 

Já a segunda é composta pelas produções intelectuais do homem sobre os objetos 

simbólicos (PINO, 2002, p. 63). Dentre esses objetos, a linguagem é central, pois o 

humano nasce e se desenvolve num universo de linguagem carregada de sentidos 

culturais e sociais.    

 

Linguagem Interior e/ou Vida Interior 

  

Vigotski (1934/2001), ao analisar a construção do pensamento e da linguagem, 

volta sua atenção para a constituição da linguagem interior. Discordando da conclusão 

de Piaget de que a fala egocêntrica é fantasiosa, gerada somente no plano individual, 

realizou uma série de experimentos, baseado na concepção de que a linguagem e 

pensamento se inter-relacionam, que permitiram concluir que a parte interior é 

socialmente constituída e a fala egocêntrica faz parte de uma série de estágios anteriores 

ao desenvolvimento da linguagem interior. As funções intelectuais daquela são 

similares às deste. A fala de si e para si não desaparece como quer Piaget, mas 

transforma-se de linguagem do outro em linguagem para si.  

A primeira fala da criança é social, grudada em sentidos específicos. Quando 

deixa de ser as coisas no mundo e passa ser um meio de construir conceitos, a fala se 

diferencia em dois sistemas de pensamento: “um continua a se ajustar ao mundo externo 

e emerge como fala adulta; o outro sistema começa a se “internalizar” e se torna, 

gradualmente, uma linguagem pessoal, grandemente abreviada e predicativa” 

(EMERSON, 2002, p. 153).  A transformação da fala egocêntrica em linguagem interior 

está relacionada à constituição da capacidade de construir abstrações, tanto que em A 

Construção do Pensamento e da Linguagem (1934/2001) lemos:  

 
O declínio das manifestações externas da linguagem deve ser visto: como 
manifestação de uma abstração que se desenvolve a partir do aspecto sonoro 
da linguagem, aspecto esse que é um dos principais traços constitutivos da 
linguagem interior; como diferenciação progressiva da linguagem 
egocêntrica em relação à linguagem comunicativa; como traço da crescente 



 

 

 

 

capacidade da criança para pensar e imaginar as palavras em vez de 
pronunciá-las, para operar com a imagem da palavra em vez da própria 
palavra (p. 435). 
 

A linguagem interior é muda, silenciosa porque descola dos objetos no mundo. 

Por outro lado, é dialética porque passa a ser produto das interpretações que a criança 

faz a partir da mediação do outro. Ou seja, o que para Piaget era uma fala solitária, um 

resmungo individualizado, resultado da externalização do pensamento interior, para 

Vigotski passa a ser um ruminar cuja base de sustentação está nas relações sociais que 

levaram à sua constituição. Daí a defesa de que, no processo de aquisição da língua, a 

primeira fala da criança é social, as palavras evocam respostas específicas e precisam 

ser reforçadas pelos adultos. Esse mesmo processo de mediação é o que permite a 

criança descobrir que a língua pode ser uma forma de ação. Essa percepção vem com a 

capacidade de construir abstrações. Estas baseadas nos valores, nas interpretações 

apresentadas pelos interlocutores.  

A construção da linguagem interior se dá pela internalização dos tons, das 

texturas e valores (culturais, sociais, afetivos) presentes na palavra do outro. O outro 

aqui (na medida em que é o sentido e não significação que predomina) é aquele dos 

outros discursos, o outro interlocutor – pertence ao campo de sentido com palavras 

carregadas de história. A vida interior (como define Bakhtin) se constrói por uma 

presença e ausência.  Nesse sentido, o humano somente se ergue, interna e 

externamente, sustentado pelo outro e seu erguimento (constituição) é já uma resposta à 

presença da alteridade que o constitui.  

Em Estética da Criação Verbal, ao abordar o problema da relação volitivo-

emocional com a determinidade interior do homem, Bakhtin afirma que “a forma 

temporal esteticamente significativa da vida interior desenvolve-se a partir do excedente 

de visão temporal de outra alma, de um excedente que encerra todos os elementos do 

acabamento transgrediente do interior da vida anímica” (1979/2003, p. 94-95). O 

conceito de excedente de visão, quando transportado para o mundo da vida, nos ajuda a 

compreender como, por meio das experiências práticas, é constituída nossa humanidade. 

A visão do outro vê sempre a nós como um todo e com um fundo a que não temos 

acesso. A mãe olha o bebê como um todo. Um corpo pequeno, em estado de 

desenvolvimento e aprendizagem. A partir desse todo constrói sentido para o seu gesto. 

Obviamente, o bebê, ao ser posto como parceiro de uma relação que inclui inclusive os 



 

 

 

 

afetos, passa a construir também um excedente de visão da mãe. Conforme já dito 

anteriormente, essa relação é ativa e intercambiável. Não há fixidez nas posições.  

  “Esse amor da mãe e das outras pessoas, que desde a infância forma o homem de 

fora ao longo de sua vida, dá consistência ao seu corpo interior” (BAKHTIN, 

1979/2003, p. 47). Em suma, os processos de encontros e desencontros que ocorrem 

entre o eu e outro, são constitutivos da vida interior, da autoconsciência, das 

representações que cada um faz de si mesmo. “É nesses encontros que emerge a 

linguagem e a linguagem se faz linguagem interior” (GERALDI, FICHTNER, 

BENITES, 2007, p. 190).  É a palavra (do outro), signo por excelência, que institui o 

diálogo interior, molda a voz, constrói entonações valorativas.  

Toda a arquitetônica que constitui o humano, se considerarmos a perspectiva de 

Vigotski e Bakhtin, gira em torno do eixo eu-outro e da concepção de que a vida é 

vivida nas fronteiras entre as especificidades da experiência individual e a auto-

expressão vinda do outro. Desse modo, se tais concepções permitem afirmar que o 

mundo chega à consciência pela mediação da palavra do outro, também permitem 

concluir que as emoções advêm da apreensão do mundo pela via da experiência nascida 

daquilo que nos toca-acontece, pois está no plano do dado, das impressões globais. O 

mundo sensível tem como eixo norteador as percepções e ações como elemento criador 

das impressões e reações. Retomo essa questão mais adiante. 

E tornar o interior humano, a subjetividade habitada pelo outro não significa 

adotar a ideia de que o homem posicionado à frente do outro é um legítimo vetor que 

impede o purismo da subjetividade. Para Bakhtin (1929/1995), a vida interna é sócio-

ideológica, construída por signos: prioritariamente pela palavra, definida como signo 

ideológico por excelência. É pela internalização de signos que o corpo, sem deixar sua 

composição física, passa a ser corpo social, corpo inserido no mundo da cultura. Porém, 

o que o autor busca com a teoria do ato é demonstrar que essa inserção não apaga a 

existência do corpo encarnado. Ou melhor, ao ser inserido no mundo da cultura, e isso 

ocorre no instante mesmo do nascimento, os signos e valores sociais passam a organizar 

as funções típicas do organismo humano, dando-lhe formas de se alimentar, de se 

comunicar, de sentir e experienciar os acontecimentos.  Para que o segundo nascimento 

se realize, há uma cadeia intersubjetiva que se estende entre indivíduos, ligando uns aos 

outros por meio da linguagem. Nesse emaranhado, nasce um eu habitado pelo outro, 

uma vez que este chega sempre na forma de palavras valoradas, carregadas de tons 

emotivo-volitivos.  



 

 

 

 

 

O signo linguístico na constituição da vida interior 

 

Para Bakhtin (1929/1995), que utiliza o termo “vida interior” e “Discurso 

interior” para definir o processo de constituição do sujeito, na constituição daquilo que é 

interior ao humano, os signos ocupam lugar central. A vida interior é repleta de signos e 

estes não têm existência própria, nascem do processo de interação intersubjetiva. Assim, 

todo o signo, inclusive o da individualidade, é social, é inter-individual (p. 59).  As 

vivências interiores e os processos externos que as materializam são indivisos. Tanto o 

conteúdo a exprimir quanto sua objetivação externa são criados a partir de um único e 

mesmo material – a expressão semiótica. Temos então o processo dialógico em que o 

interno ganha existência a partir da interação com o externo e vice-versa. Não é 

possível, portanto, a existência de uma subjetividade pura porque não existe um corpo 

que se traduza somente como um jogo de funções. As matérias e funções biológicas, 

para que passem a refletir e refratar a condição humana, precisam ser ordenadas a partir 

das significações circulantes no mundo da cultura.  

 A semiose não é um processo de reprodução do mundo objetivo, mas de 

remissão a um mundo heterogeneamente interpretado e, por isso, carregado de valores, 

regras e exigências. O signo é um objeto da realidade objetiva que ganha função 

simbólica. Para que exista um signo é necessário que exista um trabalho transformador 

de um objeto físico em objeto simbólico. O signo representa a realidade segundo uma 

determinada posição valorativa, um ponto de vista valorativo, a partir de um contexto 

específico e determinado. Estes são determinados socialmente. Tudo o que faz parte da 

realidade material pode converter-se em signo. Tanto os objetos naturais quanto os 

instrumentos de produção e os bens de consumo podem transformar-se em signos e 

adquirir, junto com suas funções e usos não sígnicos, também uma função sígnica.  

 Segundo Vigotski, é a origem e a função que determinam a existência do signo. 

Isso coloca, de acordo com Pino (2002), a questão da diferença entre os sistemas de 

sinalização, de origem biológica ou natural, e os sistemas de signos, de origem artificial, 

ou criados pelos homens. A sinalização faz parte da base mais geral de conduta dos 

homens e animais, porém a conduta humana diferencia-se exatamente pela capacidade 

de atribuir significação a partir de ações de abstração. O signo tem de específico o fato 

de ser um objeto do mundo natural que, produto de um trabalho do homem com os 

valores ideológicos, passa a ter uma representação simbólica.  



 

 

 

 

 

Se a função do signo, especificamente a palavra, é o controle das ações e se 
os signos são criações dos homens, então, antes de o signo tornar-se meio 
pelo qual o individuo controla suas próprias ações (autocontrole), ele foi um 
meio pelo qual a sociedade exerceu controle sobre nossas ações. (PINO 
2002, p. 102)   

 

Por ser produto de trabalho humano, o signo caracteriza-se pela capacidade de 

adaptação a contextos novos e diferentes. Isso ocorre em razão de sua pluralidade e 

indeterminação semântica. A compreensão e identificação de signo não são passíveis de 

ocorrer pelo reconhecimento de elementos que se repetem. Também a criação sígnica se 

explica pela recorrência de significados estáveis e definidos. Produzir e compreender 

signos implica participar de um processo social de interação comunicativa que se realiza 

em situações diversas, em registros diferentes, segundo diferentes perspectivas de 

grupos ou classes diferentes. O signo é o campo da indeterminação, da duplicidade, da 

ambivalência, do desvio; é o campo em que o fio condutor das decisões são as práticas 

sociais que se especificam em cada contexto e momento histórico. Para Bakhtin, os 

signos também se diferenciam dos sinais que provocam respostas condicionadas nos 

animais. Aliás, Bakhtin, assim como Vigotski, opõe-se de forma enérgica a qualquer 

possibilidade de reduzir o signo a meros processos de estímulo-resposta.   

Na obra de Vigotski, embora não haja uma definição, não é difícil perceber que 

a questão semiótica constitui uma espécie de fio condutor de qualquer que seja o tema 

tratado. Sua preocupação, conforme aponta Pino (2002), não foi com o signo 

propriamente dito, mas com sua natureza e função no desenvolvimento psicológico 

superior. Ao se contrapor às teorias de seu tempo, que estabeleciam ligação entre 

atividade humana e animal, Vigotski argumentava que estas não consideravam a 

constituição de formas específicas da atividade humana. Um dos momentos em que o 

signo é tema na obra de Vigotski é quando analisa as relações genéticas e funcionais 

entre pensamento e fala. A questão semiótica aqui assume papel fundamental para 

explicar a natureza específica das funções humanas. Olhando para os planos da 

filogênese e ontogênese, defende que pensamento e fala não se desenvolvem de modo 

paralelo, num quadro de relação constante. Há convergência e divergência no desenrolar 

desse processo. A natureza de cada uma dessas funções é diferente.  

Pensamento e fala possuem natureza diferente mesmo quando, no processo de 

desenvolvimento, suas trajetórias caminham juntas (PINO, 2002). Se pensamento e fala 

possuem raízes genéticas diferentes e, ainda assim, mantêm estreitas relações entre si, o 



 

 

 

 

problema então passa a ser a explicação da natureza dessa relação. Em princípio, não há 

entre tais funções um elo primário, mas, para Vigotski, isso não autoriza a compreensão 

de que entre elas haja um tipo de relação mecânica. O autor acredita que, conforme vai 

ocorrendo o desenvolvimento humano, entre essas funções estabelece-se uma conexão 

que, por sua vez, não é estável; ao contrário, assume diferentes formas.  E a unidade em 

que é possível pensar a natureza desse desenvolvimento é a palavra. 

Ao pôr a palavra como elemento fundamental para conceber a relação entre 

pensamento e fala, Vigotski chama para a discussão a questão do significado, que 

funciona como uma espécie de amálgama, um nexo que liga uma função e outra.  

 

Encontramos no significado da palavra essa unidade que reflete de forma 
mais simples a unidade do pensamento e da linguagem. O significado da 
palavra, como tentamos elucidar anteriormente, é uma unidade 
indecomponível de ambos os processos e não podemos dizer que ele seja um 
fenômeno da linguagem ou um fenômeno do pensamento. A palavra 
desprovida de significado não é palavra, é um som vazio. Logo o significado 
é um traço constitutivo indispensável da palavra. É a própria palavra vista no 
seu aspecto interior. (1934/2001, p. 398) 

 

A forma como compreende o significado da palavra e, sobretudo, a sua 

constituição, traz a necessidade de discutir a questão do signo linguístico, que é parte do 

signo em geral. Conforme já dito, não há na obra de Vigostski uma discussão sobre o 

que seja o signo, mas há a priorização do signo linguístico como elemento constitutivo 

da vida interior. Também há a prioridade no caráter flexível do significado. Este não é 

sempre o mesmo quando resulta do trabalho desenvolvido pelo pensamento humano. 

Vigotski condena a semântica por não compreender que, no processo de 

desenvolvimento histórico da língua, o significado também sofre modificações. As 

palavras não são objetos estáveis no mundo. Elas carregam uma história de significação 

que é construção e construtora da ação humana.  Essa história modifica tanto o caráter 

concreto da palavra como também modifica a forma de conceitualizar, de nomear e 

significar o mundo. Ao questionar o conceito de significado da palavra, tal como 

vigente em sua época, Vigotski demonstra certo incômodo com a perspectiva que, 

derivada da concepção de que a língua era um sistema, buscava criar estabilidades para 

definir o significado.  

“A palavra nunca se refere a um objeto isolado mas a todo um grupo ao classe 

de objeto” (1934/2001, p.9). Aqui a palavra é vista como um signo que funciona na 

relação com outros objetos e signos, portanto não possui uma composição estável. Ao 



 

 

 

 

admitir que a linguagem coaduna as funções da comunicação e do pensamento humano, 

numa relação inseparável, Vigotski aponta o equívoco da semântica de seu tempo: pôr a 

língua como um sistema à parte, desligada das ações e objetos do mundo. A construção 

do significado (e não da significação) se dá numa relação entre os objetos externos (as 

coisas no mundo) e os objetos internos (parte do mundo dos sujeitos). O aspecto interno 

da palavra não é algo puro e, por isso, é instável. Tanto que em outro momento, 

Vigotski afirma: “O novo e essencial que essa investigação introduz na teoria do 

pensamento e da linguagem é a descoberta de que os significados das palavras se 

desenvolvem”. [...] isso permite “superar definitivamente o postulado da constância e da 

imutabilidade do significado da palavra [...]” (1934/2001, p. 399.). 

A palavra para Vigotski é mutável, absorve as marcas do trabalho histórico e 

cultural realizado pelo humano. É exatamente por essa mutabilidade que pode ser 

elemento de comunicação e elemento constitutivo do pensamento. É nessa condição 

que, sendo signo exterior, pode também ser signo da vida interior. Vigotski encontra 

Bakhtin nesse ponto, uma vez que, para este, a palavra é o modo mais puro de 

construção das relações sociais. É signo por excelência porque se constitui numa esfera 

dialógica, ou seja, na esfera autêntica da vida. Ao contrário do que ocorre com os 

demais signos, está completamente absorvida pela função sígnica. Eliminando-a dessa 

função, os resíduos que ficam não podem ser utilizados para função não-sígnicas. Sua 

função primordial é a comunicação e, em razão disso, não pode funcionar como 

material neutro. Como elemento de comunicação, a palavra traz as marcas das 

concepções, dos objetivos, das lutas que se travam no interior do contexto em que se 

produz um determinado discurso. Na vida cotidiana, é o material privilegiado de 

comunicação. Daí que:  

 

O sentido de uma palavra ... é a soma de todos os eventos psicológicos 
suscitados em nossa consciência pela palavra... O significado é apenas uma 
zona das zonas de sentido, a mais estável e mais precisa. Uma palavra 
adquire seu sentido do contexto em que aparece; em diferentes contextos, 
ela muda de sentido. O significado permanece estável ao longo de todo o 
edifício do sentido, não mais do que potencialidade que encontra realização 
diversificada no discurso (Apud: EMERSON, 2002, p. 153). 

 

O sentido da palavra – por ser um todo “dinâmico, fluido, complexo” – ganha 

primazia sobre o significado. Ou seja, as indeterminações ganham predominâncias sobre 

as determinações. O significado é estável, é próprio da língua; já o sentido é próprio da 

linguagem em ato, implica um interlocutor, uma situação específica. Logo, implica uma 



 

 

 

 

entonação, uma carga afetivo-volitiva. O sentido se constrói pelo fato de que todo 

discurso é um ato responsivo a outro enunciado. O valor é marcado, sobretudo, pela 

entonação, pelas valorações que são arregimentadas nos processos de interlocução.  

Bakhtin (1929/1995), ao lançar mão de um trecho da obra de Dostoiéviski para 

demonstrar em que consiste essa entonação valorativa e qual a relação com a face 

objetiva dos sentidos, oferece uma explicação complementar à afirmação feita de 

Vigostski. Vejamos: 

 
Certa vez, num domingo, já perto da noite, eu tive ocasião de caminhar ao 
lado de um grupo de seis operários embriagados, e subitamente me dei conta 
de que é possível exprimir qualquer pensamento, qualquer sensação, e 
mesmo raciocínios profundos, através de um só e único substantivo, por 
mais simples que seja [Dostoiévski está pensando aqui numa palavrinha 
censurada de largo uso]. Eis o que aconteceu. Primeiro, um desses homens 
pronuncia com clareza e energia esse substantivo para exprimir, a respeito 
de alguma coisa que tinha sido dita antes, a sua contestação mais 
desdenhosa. Um outro lhe responde repetindo o mesmo substantivo, mas 
com um tom e uma significação completamente diferentes, para contrariar a 
negação do primeiro. O terceiro começa bruscamente a irritar-se com o 
primeiro, intervém brutalmente e com paixão na conversa e lança-lhe o 
mesmo substantivo, que toma agora o sentido de uma injúria. Nesse 
momento, o segundo intervém novamente para injuriar o terceiro que o 
ofendera. ‘O quê há, cara? quem tá pensando que é? A gente tá  conversando 
tranqüilo e aí você começa a bronquear!’ Só que esse pensamento, ele 
exprime pela palavrinha mágica de antes, que designa de maneira tão 
simples um certo objeto; ao mesmo tempo, ele levanta o braço e bate no 
ombro do companheiro. Mais eis que o quarto, o mais jovem do grupo, que 
se calara até então e que aparentemente acabara de encontrar a solução do 
problema que estava na origem da disputa, exclama, com um tom 
entusiasmado, levantando a mão: …‘Eureka!’ ‘Achei, achei!’! é isso que 
vocês pensam? Não, nada de ‘Eureka!’ nada de ‘achei’. Ele simplesmente 
repete o mesmo substantivo banido do dicionário, uma única palavra, mas 
com tom de exclamação arrebatada, com êxtase, aparentemente excessivo, 
pois o sexto homem, o mais carrancudo e mais velho dos seis, olha-o de lado 
e arrasa num instante o entusiasmo do jovem, repetindo com uma imponente 
voz de baixo e num tom rabugento… sempre a mesma palavra, interdita na 
presença de damas para significar claramente: ‘não vale a pena arrebentar a 
garganta, já compreendemos!’ Assim, sem pronunciar uma única outra 
palavra, eles repetiram seis vezes seguidas sua palavra preferida, um depois 
do outro, e se fizeram compreender perfeitamente (Dostoiévski in 
BAKHTIN, 1929/1995, p. 133).                      

 

O material entoativo, lugar de germinação do sentido, se materializa, muitas 

vezes, em construções linguísticas (cujas significações já estão estabilizadas) que, fora 

do contexto do discurso, não são consideradas veiculadoras daqueles sentidos. Quando 

respondemos a um interlocutor, damos à palavra uma força, uma entonação profunda 

que refaz, modifica toda a carga de sentido que comumente a ela é atribuído. Os 

diferentes tons apreciativos permitem que uma mesma palavra mude de sentido a cada 

enunciação. Nas situações concretas e vivenciais, a língua serve às necessidades 



 

 

 

 

enunciativas concretas e, por isso, o centro de gravidade não está na conformação da 

norma ou na utilização de um recurso linguístico específico (a significação), mas no 

novo sentido que cada forma pode adquirir no contexto da enunciação. O que importa 

para um locutor que está alegre ou triste necessariamente não é o uso de tais signos 

linguísticos, mas aquilo que permite que as palavras usadas o figurativizem para seu 

interlocutor como um sujeito triste ou alegre. No mundo das práticas efetivas, não há 

separação entre as abstrações conceituais e o próprio ato vivido. Um constitui o outro.  

A neutralidade da língua, a objetividade da significação, inexiste por essa 

perspectiva. Pela citação acima, podemos concluir que as menores, as mais ínfimas das 

mudanças sociais repercutem imediatamente na língua. A palavra, nesse sentido, 

funciona como agente e memória social, pois uma mesma palavra pode figurar em 

contextos diversamente orientados. Por causa de sua ubiquidade, pode fazer parte dos 

mais diversos contextos sociais, o que permite que cada sentido seja tecido a partir de 

milhares de fios ideológicos, contraditórios entre si, pois geralmente se constituem em 

todos os campos das relações e conflitos. O signo verbal não pode ter um único sentido, 

pois nunca consegue ser propriedade de um único contexto ou de um único grupo 

social. Vigotski percebeu muito bem essa dupla função do signo verbal, tanto que, em A 

Construção do Pensamento e da Linguagem, defendia que ninguém pode compreender 

o desenvolvimento do significado (o sentido para Bakhtin) da palavra apartado dos 

processos de comunicação.   

Por ser signo, a palavra carrega, nas situações de uso, os acentos apreciativos. 

Em qualquer enunciação, por maior que seja seu alcance semântico, grande parte da 

importância que a palavra assume para os envolvidos nos trocas verbais pertence à 

apreciação. “Toda enunciação compreende antes de mais nada uma orientação 

apreciativa” (BAKHTIN, 1929/1995, p. 135). Somente a estrutura abstrata da língua se 

apresenta destituída de valor apreciativo. O apreciativo (que para Morin (2000) é 

carregado de afeto) constitui o sentido, faz parte dos sentidos elaborados pelos 

integrantes das trocas verbais.  

 

[...] é à apreciação que se deve o papel criativo nas mudanças de 
significação. A mudança de significação é sempre, no final das contas, uma 
reavaliação: o deslocamento de uma palavra determinada de um contexto 
apreciativo para outro. A palavra ou é elevada a um nível superior, ou 
abaixada a um inferior. Isolar a significação da apreciação inevitavelmente 
destitui a primeira de seu lugar na involução social viva (onde ela está 
sempre entrelaçada com a apreciação) e torna-a um objeto ontológico, 



 

 

 

 

transforma-a num ser ideal, divorciado da evolução da história (BAKHTIN, 
1929/1995, p. 135).  

 

A presença dos acentos valorativos na constituição do signo verbal é de suma 

importância para compreendermos a constituição da vida interior ( incluída a parte 

afetiva) nas relações com o outro. Ao internalizar a palavra do outro, o sujeito 

internaliza também valores, tons emotivo-volitivos. Se a vida interior, como querem 

Vigotski e Bakhtin, é constituída na relação entre exterior e interior, pode-se então dizer 

que nessa relação também são constituídos os modos de se emocionar. Na 

transformação dos significados que constituem os signos sócio-ideológicos da vivência 

interior, há uma troca fecunda entre as suas significações, valorações e emoções 

individuais e os significados e valores circulantes no meio social. Há um fazer, um 

perceber, um sentir nascido do diálogo com o outro que nunca se repete (mantém 

ligações e proximidades) de um sujeito para o outro. 

Porque construída por meio da palavra alheia, a vida interior (a subjetividade) 

não possui fixidez; são muitas as ações linguageiras a que o sujeito está exposto. Essa 

exposição permite a existência de um sujeito exposto, “algo como uma superfície de 

sensibilidade na qual aquilo que passa [acontece] afeta de algum modo, produz modos 

de sentir, inscreve algumas marcas, deixa alguns efeitos” porque no seu mais íntimo, a 

região da subjetividade, esse sujeito não é uma origem pura (LARROSA, 2004, p. 160).  

A inquietação nascida pelo toque da palavra alheia faz surgir as emoções porque a 

subjetividade tem forma de pele exposta (e não de consciência pura como querem as 

concepções racionais de subjetividade) que nos faz sentir que o que passou-aconteceu e, 

por isso, tece a nossa própria condição de existência afetiva. Pela concepção de vida 

interior ou linguagem interior aqui mobilizada, o eu se constitui trazendo no seu interior 

a passividade e a sensibilidade de uma pele exposta. E a passividade não é mera 

submissão, mas condição nascida da inescapabilidade da convivência com a alteridade. 

 

Quem é esse sujeito com duplo nascimento? 

 

O segundo nascimento, se consideramos a forma como Vigotski concebe o 

desenvolvimento humano e a forma como Bakhtin concebe o papel da linguagem nesse 

processo, ocorre por um movimento diferente do primeiro nascimento. Neste, o 

indivíduo, na condição de feto, germina, desenvolve-se no interior do corpo da mãe. No 

segundo nascimento, o eu nasce a partir da instalação do outro, por meio de palavras, 



 

 

 

 

entonações, valores, no interior do eu. Obviamente, não são processos separados, mas 

importa frisar que, pela perspectiva teórica de Bakhtin e Vigotski, toda a arquitetônica 

que constitui o segundo nascimento do sujeito gira em torno do eixo eu-outro e da 

concepção de que a vida é vivida nas fronteiras entre as especificidades da experiência 

individual e a auto-expressão vinda do outro.  

 

O organismo simplesmente vive, mas não é justificado de dentro de si 
mesmo. Só de fora desce sobre ele a felicidade da justificação. A vida 
biológica do organismo só se torna valor na simpatia e na compaixão do 
outro (materno); assim, ela se insere em um novo contexto axiológico” 
(BAKHTIN, 1979/2003, 51). 

 

É pela palavra que o sujeito se ordena internamente. A vida interior de cada um 

não é um mundo individualizado, desenvolvido fora dos processos de interlocução. O 

eu existe somente na medida em que está correlacionado ao outro, que está antecipado 

no discurso interior e que, por sua vez, é também co-construtor do que exteriorizado 

linguageiramente. No caso da linguagem exterior, a presença do outro, da alteridade, 

produz uma relação dialógica de acordo ou de desacordo que, numa configuração inter-

corpo, corresponde a uma espécie de reação à voz e/ou ao gesto.   

A palavra, ao constituir a vida interior, não fala somente ao entendimento, a 

construção de compreensões cognitivas, mas suscita sensações, age sobre o corpo como 

um todo. Em outros termos, por meio da interiorização dos materiais sígnicos e 

semióticos, constrói-se um tipo de movimento (um ritmo) que solicita, mobiliza e 

impulsiona o sujeito a agir e a construir compreensões acerca do mundo que o cerca. É 

pela mediação que o corpo social se constrói. Este, ao mesmo tempo, não se identifica 

plenamente com o corpo biológico, mas também não o dispensa. Entre um e outro 

aconteceram transformações pela inserção do humano no universo simbólico da 

linguagem. O ato de se emocionar, o ato de sentir as emoções não fica infenso a esse 

processo, muito menos se constitui num recanto específico do corpo. Aliás, corpo e 

mente, para Vigotski e Bakhtin, são elementos constitutivos desse todo que chamamos 

de humano.   
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