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Biografia: Vygotsky 
Lev Semionovitch Vygotsky (1896-1934) 

 

 Nasce em 17 de novembro de 1896, na pequena 

cidade de Orcha, Bielorrússia. 

 Um ano depois de seu nascimento sua família 

muda-se para a cidade de Gomel, também na 

Bielorrússia. 

 Ingressa, em 1913, na Universidade de Moscou.  

 Em 1924, é convidado para trabalhar no Instituto 

de Psicologia Experimental de Moscou, 

considerado a instituição mais relevante da 

psicologia soviética. 

 Em 1934, morre de tuberculose, aos 37 anos, em 

Moscou. 

 



Biografia: Lúria 
 
Alexander Romanovich Luria (1902-1977) 

 

• Nascido em 16 de julho de 1902 em Kazan, Rússia; 

• Frequentou, entre 1912 e 1918, o ginásio clássico; 

• Ingressou, em 1918, na Faculdade de Ciências Sociais e  

• conclui o curso em 1921; 

• Em 1922, ocorre o primeiro encontro do Grupo de Estudo em Psicanálise 

de Kazan, fundado por Luria; 

• Em 1924 conhece Vygostky; 

• Casa-se em 1932, e muda-se para Kharkov; 

• Obtém o diploma de médico, 1937, e começa a trabalhar  na área; 

• Torna-se, em 1939, coordenador do Laboratório de Psicologia 

Experimental do Instituto de Medicina Experimental; 

• Morre em 14 de agosto de 1977.  

 



Contextualização Histórica 

• Revolução Russa 
 
- Fim do império russo czarista 
- Modernização e crescimento industrial 
-  Lênin assume o governo em 1917: só o comunismo poderia 

trazer felicidade para os russos.  
- No poder, eles tentaram realizar e criar uma sociedade onde 

todos fossem iguais e livres. 
- Medidas: desapropriação e distribuição de terras aos 

camponeses; e quase tudo se tornou propriedade do estado. 
- A idéia dessas medidas era criar igualdade entre os homens, 

pois, segundo o Marxismo, sem propriedade não haveria 
exploradores e explorados. 
 
 
 



Psicologia Soviética 

• Investigam sobre os processos neuropsicológicos 
da mente humana. 

• Origem russa: estudos receberam influência do 
socialismo e se voltaram para as interações 
sociais e a construção coletiva do conhecimento.  

• O ensino não estava somente centrado no 
professor, mas em todos os integrantes da sala de 
aula.  

• A Psicologia soviética discutia a não-
universalidade de padrões de desenvolvimento.  

 

 



Psicologia Soviética 

• Nesta corrente, a estrutura e o funcionamento 
do psiquismo humano são construídos de 
acordo com a cultura dos indivíduos. 

• Nova compreensão acerca da natureza da 
psique e suas determinações. 

• Concepção filosófica: materialismo dialético e 
histórico. 

• Ponto de partida do pensamento psicológico: 
filosofia marxista 

 

 



Psicologia Soviética 

• Esta perspectiva marxista é o fundamento para a 
construção da Psicologia histórico-cultural 

• A teoria histórico-cultural foi fruto do ambiente 
político, social, cultural e intelectual da Rússia 
pós-revolução  -> construção de uma sociedade 
socialista. 

• A psicologia soviética pretendia construir-se 
como ciência sobre a base da filosofia 
materialista dialética.  



Concepções Vygotsky 
O desenvolvimento dos processos psíquicos da aprendizagem da linguagem 

 

 - O fundamento básico das hipóteses levantadas por Vygotsky (1998) é que os processos psicológicos 

superiores humanos são mediados pela linguagem (semânticos) e estruturados não em localizações 

anatômicas fixas no cérebro, mas em sistemas funcionais, dinâmicos e historicamente mutáveis. 

Vygotsky referia-se à sua teoria como cultural-histórica, enfatizando que os fatores que determinavam a 

atividade de vida do indivíduo eram produzidos pelo desenvolvimento histórico da cultura. A linguagem 

seria o mais elaborado sistema de signos presente na cultura humana, e através dela seria possível 

organizar o pensamento e entender todas as informações.  

 - Para explicar a aprendizagem, Vygotsky utiliza o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, em 

que o sujeito realiza com a ajuda do outro aquilo que ainda não consegue realizar sozinho. Assim, ele 

evolui para um patamar superior de conhecimento, de aprendizado e, consequentemente, de 

desenvolvimento. 

 - Para o autor, o desenvolvimento consiste num processo de aprendizagem do uso das ferramentas 

intelectuais, através da interação social com outros mais experimentados no uso dessas ferramentas (uma 

delas é a linguagem). Dessa maneira, a aprendizagem precede o desenvolvimento. 
  

 



A construção da escrita 
 

 - Para Vygotsky, a escrita não está separada da linguagem, e é constituída por um 

sistema de símbolos e signos (capacidade de atribuir significados) que determinam 

os sons e as palavras da linguagem oral. Para dominar esse sistema simbólico, é 

necessário que a criança desenvolva certas funções superiores, especificamente a 

abstração.  

     - A função da abstração é fazer com que gradualmente a fala desapareça, sendo 

substituída pela escrita. Vygotsky nos mostra que a escrita é uma linguagem que se 

constitui primeiro no pensamento da criança, para depois ser registrada. 

 - A abstração apresenta-se como uma das maiores dificuldades que a criança 

apresenta no processo de aprendizagem da linguagem escrita, já que antes de 

registrar ou grafar o sistema simbólico, ela precisa representá-lo no pensamento. 

 



• Como a tarefa suplanta ou apaga a relação de ensino, evidencia-se, então, a luta de poder: sem entender “do 

que se trata, afinal”, e sendo cobradas pelo que não entendem, as crianças desenvolvem esquemas e buscam 

estratégias de sobrevivência no sistema. Poucas – de seis a dez – crianças desempenham a tarefa de acordo 

com a expectativa da professora (SMOLKA, 2012, p. 47). [grifos nossos] 

 

• O processo inicial de leitura que passa pela escrita, o trabalho inicial da escrita que passa pela fala, revelam 

fragmentos e momentos do “discurso interior”, da “dialogia interna”, das crianças, nessa forma de interação 

verbal. O papel do “outro” nessa interação começa a se delinear (SMOLKA, 2012, p. 84). 

 

• O processo de elaboração mental da criança na construção do conhecimento sobre a escrita, que inicialmente 

passa pela linguagem falada, fica terrivelmente dificultado porque a escrita apresentada na escola é 

completamente distanciada da fala das crianças, e, na maioria das vezes, é o que não se pensa, o que não se 

fala. Ou seja, a “defasagem” não é apenas uma contingencia da forma escrita de linguagem, mas é também 

produto das condições de ensino (SMOLKA, 2012, p. 81). 

 

• A linguagem escrita é considerada uma atividade extremamente complexa já 
que provoca enormes transformações no desenvolvimento cultural e psíquico 
da criança. 

 



Desenvolvimento dos signos na criança, processo descontínuo de revolucionário 
desenvolvimento 

 

 - Vygotsky também percebeu que ao dominar o sistema simbólico, a criança passa a criar 

outras formas mais elaboradas de pensamento. Assim, ela vai se desenvolvendo na medida em 

que aprende. 

 - Tendo em vista que, para ele, o desenvolvimento acontece num movimento do social para o 

individual, isto é, das experiências externas que são interiorizadas, o autor explica a relação 

entre o pensamento e a fala a partir da passagem da fala exterior para a fala interior. Dessa 

maneira, a escrita aparece como um simbolismo de segunda ordem que tem a mediação na 

fala. 

 - A utilização desse sistema de signos muda os modos de funcionamento da percepção, da 

memória e do pensamento. Assim, ao apropriar-se da língua escrita, a criança se apropria das 

técnicas oferecidas por sua cultura.  

 - Esse sistema simbólico é considerado um dos instrumentos culturais mais bem elaborados 

pela humanidade. Ele é um produto, mas ao mesmo tempo um elemento importante para o 

próprio desenvolvimento do homem. 

 



Concepções Lúria 

- Luria (2012) afirma que a origem dos processos psíquicos da linguagem escrita inicia-se na pré-

história do desenvolvimento das formas superiores do comportamento infantil. (Pré-história 

da escrita) 

- “A história da escrita na criança começa muito antes da primeira vez em que o professor coloca 

um lápis em sua mão e lhe mostra como formar letras” (LURIA, 2012, p.143) 

- Nos estudos de Vigotski e Luria encontra-se a base fundamental que explica como os processos 

psíquicos da linguagem e escrita se desenvolvem nas crianças antes mesmo delas entrarem na 

escola. 

-“[...] quando uma criança entra na escola, ela já adquiriu um patrimônio de habilidades e 

destrezas que a habilitará a aprender a escrever em um tempo relativamente curto” (LURIA, 

2012, p.143) 



DICA AOS PROFESSORES: 

-“importante instrumento para os professores: o 

conhecimento daquilo que a criança era capaz de fazer 

antes de entrar na escola, conhecimento a partir do 

qual eles poderão fazer deduções ao ensinar seus 

alunos a escrever” (LURIA, 2012, p.144) 



DEFINAÇÃO DA ESCRITA: 

- “a escrita pode ser definida como uma função que se realiza, culturalmente, 

por mediação” (LURIA, 2012, p.144) 

- importância do signo funcional auxiliar cuja percepção leva a criança a 

recordar a ideia; 

- “A escrita é uma dessas técnicas auxiliares usadas para fins psicológicos; a 

escrita constitui o uso funcional de linhas, pontos e outros signos para 

recordar e transmitir ideias e conceitos” (LURIA, 2012, p.146) 

 
 



Da pré-história à construção da 
escrita 

• Livro: Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem – coletânea de artigos 

dos três principais psicólogos soviéticos, dentre eles, Vygotsky e Luria. 

• Neste livro, através de experimentos, Vygotsky e Luria introduzem o conceito 

de “pré-história individual da escrita”. Esse período representa o tempo antes 

de atingir a idade escolar, no qual a criança já desenvolve, por si mesma, 

técnicas primitivas capazes de desempenhar funções semelhantes, ou seja, 

habilidades e destrezas que facilitarão a aprendizagem da escrita formal. 



- A pré-história da escrita só pode ser estudada na criança, 

de forma experimental; 

- O método utilizado por Luria (2012) era simples: era 

preciso uma criança que não soubesse escrever; para isso, 

o pesquisador lhe dava a tarefa de relembrar uma quantia 

de sentenças que lhe tinham sido apresentadas. 

- Com base no método aplicado, Luria (2012) identifica as 

fases do estágio de desenvolvimento da pré-história da 

escrita infantil. 

 



-A primeira fase da pré-escrita, Luria denominou de estágio dos 

rabiscos ou fase dos atos imitativos, primitivos, pré-

culturais e pré-instrumentais. 

-Características: 

-total ausência de compreensão do mecanismo da escrita; 

-relação puramente externa com ela; 

-Neste estágio, a criança não apreendeu ainda o sentido e a 

função da escrita, ela tenta reproduzir, ainda que apenas em 

sua forma exterior, a escrita adulta com a qual está 

familiarizada. 

 



- “A criança nesse estágio do desenvolvimento, ainda não se relaciona 

com a escrita como um instrumento a serviço da memória” (LURIA, 

2012, p.156) 

 

- Neste estágio a criança tenta imitar a escrita dos adultos, no entanto, faz 

rabiscos sem significado funcional, por isso a relação da criança com 

os rabiscos é puramente externa, intuitiva, um brinquedo.  

  

-A criança não tem consciência que os rabiscos podem ajudá-la a 

lembrar-se do que lhe foi dito para escrever. 

 



- A segunda fase foi denominada de estágio da 

escrita não-diferenciada. 

 

- A criança utiliza os rabiscos não para ler, mas 

para lembrar-se do que lhe foi dito; 

  

- Estes rabiscos representam o primeiro 

rudimento do que mais tarde se transformará 

na escrita da criança, ou seja, de uma atividade 

motora autocontida; 

 



- Segundo Vigotski e Luria, nenhum rabisco significa coisa alguma, 

mas sua posição, situação e relação com outros rabiscos conferem-

lhe a função de auxiliar técnico da memória – função mnemônica. 

 

-“A criança lembra-se agora do material, associando-o a uma marca 

específica, em vez de fazê-lo de forma puramente mecânica, e esta 

marca lhe permite lembrar uma sentença particular que auxiliará a 

relembrá-la.” (LURIA, 2006, p. 158) 

  

- Para Luria esta “[...] é a primeira forma de escrita no sentido próprio 

da palavra [...]” (2012, p. 158) 

 



- Para Luria (2006), a criança deve agora diferenciar esse signo (rabisco ou 

marca posicionado) e fazê-lo expressar realmente um conteúdo específico. 

Sendo assim, a próxima fase é a de diferenciação dos signos primários 

pelas crianças, através, principalmente, de pictogramas, ou seja, desenhos 

e representações de idéias. Trata-se da transformação de signos-estímulos 

em signos-símbolos. 

  

- “Linhas e rabiscos são substituídos por figuras e imagens, e estas dão lugar a 

signos. Nesta sequência de acontecimentos está todo o caminho do 

desenvolvimento da escrita, tanto na história da civilização como no 

desenvolvimento da criança” (LURIA, 2006, p. 161). 

 



- Segundo o autor (2006), há duas formas de diferenciar os signos: números e 

formas. Sobre os números, temos que é possível que as origens reais da 

escrita venham a ser encontradas na necessidade de registrar o número ou a 

quantidade. Fora isso, a diferenciação da escrita também pode ser acelerada 

se uma das sentenças ditadas disser respeito a um objeto evidente por causa 

de sua cor, forma bem-delineada ou tamanho, apresentando semelhanças com 

a pictografia primitiva: a criança usa o desenho como meio de recordar e o 

desenho começa a convergir para uma atividade intelectual complexa. 

 

 - “A brincadeira transformou-se em escrita elementar, e a escrita era, então, 

capaz de assimilar a experiência representativa da criança. Tínhamos 

atingido o limiar da escrita pictográfica.” (LURIA, 2006, p. 173). 

 



- Seguidamente à pictografia, as crianças vão, a partir da observação e da 

necessidade que sentem em dar o primeiro passo em direção à escrita 

formal, conhecendo as letras, responsáveis por formar as palavras e dar 

sentido às produções escritas. Luria se refere a esse estágio como domínio 

exterior da escrita. 

- Neste estágio, a criança começa a aprender a ler: conhece letras isoladas, 

sabe como estas letras registram algum conteúdo e, finalmente, apreende 

suas formas externas e também a fazer marcas particulares. Mas, uma 

compreensão dos mecanismos da escrita ocorre muito depois do domínio 

exterior da escrita. Isso, pois a criança começa com uma fase de escrita 

não-diferenciada pela qual já passara muito antes: as crianças usam as 

letras que já conhecem para representar qualquer coisa. 

 



- Aos poucos, as crianças vão conhecendo os sons e compreendendo que a escrita é uma 

forma de comunicação social. A escrita que usavam até então servia para que elas 

compreendessem o que estava “escrito” ou representado. Mas agora, mais maduras e 

sentindo a necessidade de saber se comunicar com os outros, começam a aprender a 

escrita simbólica, de conhecimento socialmente compartilhado. 

 

- “(...) no topo das formas primitivas da adaptação direta aos problemas impostos por seu 

ambiente, a criança constrói agora, novas e complexas formas culturais; as mais 

importantes funções psicológicas não mais operam por meio de formas naturais 

primitivas e começam a empregar expedientes culturais complexos. Estes expedientes 

são tentados sucessivamente e aperfeiçoados e no processo a criança também se 

transforma. (...) após percorrerem longo caminho, acabaram por conduzir-nos 

finalmente ao domínio do que é talvez o mais inestimável instrumento de cultura”. 

(LURIA, 2006, p. 189) 
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