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Resumo: Este artigo apresenta os primeiros resultados do projeto de pesquisa em andamento, 

que tem como objeto os estudos do teatrólogo e psicólogo Lev S. Vygotsky (1896 – 1934), 

sobre a articulação do pensamento e da linguagem, que aborda, dentre outras, a questão 

relativa ao pensamento que se elabora por trás das palavras faladas ou do subtexto, presentes 

nas atividades humanas, algo que, segundo o autor, havia sido sistematizado anteriormente 

pelo teatrólogo Constantin Stanislavski (1865-1938), no seu trabalho com atores. 
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O presente trabalho Lev S. Vygotsky e o Teatro: Revelações visa investigar e 

apresentar as possíveis contribuições do psicólogo russo Lev Semenovich Vygotsky (1896 - 

1934) para a área teatral através da análise da sua obra Pensamento e Linguagem, que foi 

produzida perto do seu falecimento e publicada na União Soviética, em 19342. Mas, proibida 

em 1936, “devido à censura do totalitário regime stalinista”, só voltando a ser reeditada neste 

país, em 1956 (REGO, 1995:34). Nos Estados Unidos, a primeira versão é de 19623 e 

apresenta-se de forma simplificada em relação à original. Já no Brasil, chega mais tarde, com 

os títulos: Pensamento e Linguagem (1987)4, traduzida da edição norte-americana; A 

Construção do Pensamento e da Linguagem (2001)5, publicação do texto integral, traduzido 

diretamente do russo.  

Na referida produção, percebe-se que Vygotsky sempre foi fascinado pelo teatro, 

pois para sustentar suas idéias referentes à relação entre Pensamento e Linguagem, ele faz 

menção a obras e autores teatrais como Gogol (1809-1852), Goethe (1749-1832), Stanislavski 

(1865-1938), dentre outros. Algo corroborado por Van Der Veer e Valsiner (2006:389), que 
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também informam que na mesma “contém muitas referências aos poetas que ele admirava, em 

resumo, ao mundo das palavras e do teatro que ele amou desde sua juventude.”  

A performance por ser uma das vertentes do teatro, o seu entendimento e prática 

podem ser enriquecidos por algumas discussões feitas por Vygotsky, como os seus 

comentários sobre as falas: egocêntrica, interior e exterior. A primeira, foi pioneiramente 

abordada pelo epistemólogo Jean Piaget (1896-1980), cujas obras A Linguagem e o 

Pensamento da Criança (1923) e O Raciocínio na Criança (1924) foram lidas pelo autor com 

bastante interesse.  Ele reconheceu a importância do estudo de Piaget sobre a linguagem e o 

pensamento das crianças, bem como do método adotado. Porém, apresentou críticas e 

divergências acerca da fala egocêntrica. Mas, o que esta vem a ser?  

Segundo Vygotsky (2008), referindo-se as idéias de Piaget, que a diferencia da fala 

socializada, informa que: 

Na fala egocêntrica, a criança fala apenas de si própria, sem interesse pelo 
interlocutor; não tenta comunicar-se, não espera resposta e, freqüentemente, nem 
sequer se preocupa em saber se alguém a ouve. É uma fala semelhante a um 
monólogo em uma peça de teatro: a criança está pensando em voz alta, fazendo um 
comentário simultâneo ao que quer que esteja fazendo. Na fala socializada, ela tenta 
estabelecer uma espécie de comunicação com os outros – pede, ordena, ameaça, 
transmite informações, faz perguntas (VYGOTSKY, 2008:18). 

 

Em oposição a esta concepção de Piaget, Vygotsky (2008:23) prefere “utilizar o 

termo comunicativa para o tipo de fala que Piaget chama de socializada”, porque para ele, a 

função principal da fala é a comunicação e, portanto, tanto a fala egocêntrica quanto a 

comunicativa são sociais. A própria fala egocêntrica, ele explica que “emerge quando a 

criança transfere formas sociais e cooperativas de comportamento para a esfera das funções 

psíquicas interiores e pessoais.” Essas idéias de Vygotsky são interessantes para os estudos 

acerca do espetáculo cênico, pois este, do mesmo modo, tem por finalidade principal o 

intercâmbio entre artistas e um público, seja ele um monólogo, no qual um ator verbaliza 

consigo mesmo ou um diálogo entre vários personagens numa peça teatral.  

Uma segunda divergência entre os dois autores, é que para Piaget, a fala egocêntrica 

não desempenha um papel útil para as crianças e desaparece na idade escolar, já Vygotsky a 

considera importante na atividade da mesma. Demonstrou isso, através de suas experiências, 

nas quais as crianças se deparavam com algumas dificuldades e começavam a falar consigo 

mesma, tentando resolver um problema. Ele esclarece que a fala egocêntrica, não é “um mero 

acompanhamento da atividade da criança. Além de ser um meio de expressão e de liberação 



da tensão, torna-se logo um instrumento do pensamento, [...] – a busca e o planejamento da 

solução de um problema” (VYGOTSKY, 2008:20). O que é de extrema relevância para área 

do teatro-educação, que tem como um de seus focos o desenvolvimento da criança em vários 

aspectos através dos jogos e faz-de-conta. Portanto, torna-se necessário, o conhecimento das 

contribuições de Vygotsky sobre a fala egocêntrica, porque ela está presente, por exemplo, no 

faz-de-conta projetado, em que a criança atua mais solitariamente e geralmente “é 

acompanhado por vocalizações e verbalizações”.6  

Além do proferido, ao contrário de Piaget, Vygotsky (2008:22) defende que a fala 

egocêntrica não se atrofia na fase escolar e sim, transforma-se em fala interior. Esta foi 

estudada por vários autores, que a concebia de maneira diferente, como: apenas memória 

verbal pelos investigadores franceses; fala sem som, por Müller e fala subvocal, por Watson; 

reflexo da fala inibido em sua parte motora, por Bekhterev; tudo que antecede o ato motor de 

falar, por Goldstein (VYGOTSKY: 162-164). Enquanto o autor em estudo, a apresenta 

comparando com a fala exterior, como se observa abaixo:  

 

A fala interior é a fala para si mesmo; a fala exterior é para os outros. Seria na 
verdade surpreendente se uma diferença funcional tão básica não afetasse a estrutura 
dos dois tipos de fala. A ausência de vocalização, por si só, é apenas uma 
conseqüência da natureza específica da fala interior, que não é nem um antecedente 
da fala exterior, nem a sua reprodução na memória, mas, em certo sentido, o 
contrário da fala exterior. Esta última consiste na tradução do pensamento em 
palavras, na sua materialização e objetificação. Com a fala interior, inverte-se o 
processo: a fala interioriza-se em pensamento. Conseqüentemente, as suas estruturas 
têm que divergir (VYGOTSKY, 2008:164). 

 

Nota-se no comentário acima, que os dois tipos de fala se diferenciam pelo fato de 

uma exteriorizar o pensamento fazendo uso das palavras e a outra, a fala se interiorizar 

lançando mão do pensamento. O estudo do Vygotsky sobre ambas torna-se importante para o 

teatro e para os investigadores do campo da performance, porque mesmo a fala interior ter 

como essencial a tendência para abreviação, em que se “omite o sujeito de uma frase e todas 

as palavras com ele relacionadas, enquanto mantém o predicado” (VYGOTSKY, 2008:172-

17), este fenômeno apresenta-se também na fala exterior, algo sustentado pela seguinte 

afirmação do autor: 
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O diálogo sempre pressupõe que os interlocutores tenham um conhecimento 
suficiente do assunto, para tornar possíveis a fala abreviada e, em certas condições, 
as frases exclusivamente predicativas. Também pressupõe que cada pessoa possa ver 
seus interlocutores, suas expressões faciais e seus gestos, e ouvir o tom de suas 
vozes (VYGOTSKY, 2008:177). 

 

Estas condições permitem a compreensão das falas abreviadas que tendem a 

predicação. Que, conforme Vygotsky (2008:173), ocorrem em dois momentos na fala 

exterior: “quando se trata de uma resposta e quando o sujeito da frase é conhecido de antemão 

por todos os participantes da conversa. A resposta à pergunta ‘Quer uma xícara de chá?’ 

nunca é ‘Não, não quero uma xícara de chá’, mas simplesmente ‘Não’.” Observa-se que as 

construções desse tipo são constantes na conversação comum, mas está presente também em 

qualquer texto teatral, o que torna imprescindível o aprofundamento da análise dos 

comentários do Vygotsky sobre este assunto. 

O entendimento da abreviação num processo de diálogo, como assegura Vygotsky, 

está relacionado também ao fato dos interlocutores enxergarem-se um ao outro, o que 

possibilita a percepção das expressões faciais e dos gestos que acompanham e complementam 

as falas. No teatro, a visão é igualmente importante, pois “o vocábulo grego Théatron 

(θέατρον) estabelece o lugar físico do espectador, ‘lugar onde se vai para ver’ e onde, 

simultaneamente, acontece o drama” (CAMARGO, 2005:01). Assim, quando a platéia, por 

exemplo, senta em local pouco privilegiado e não ver direito os intérpretes e suas expressões 

corporais que ocorrem concomitantes a emissão vocal, compromete o entendimento das falas 

abreviadas e a comunicação entre atores e público. 

O tom da voz do interlocutor é do mesmo modo relevante e Vygotsky (2008:177-179) 

deu ênfase em Pensamento e Linguagem, pois afirmou que “a entoação auxilia na 

compreensão sutilmente diferenciada do significado de uma palavra.” Exemplificou essa 

afirmação, utilizando um trecho do Diário de um escritor (1873), de Dostoievski (1821-

1881), que descreve uma conversa entre bêbados, na qual os mesmos faziam uso apenas de 

uma única palavra, minúscula e proferida de várias maneiras. A partir dessa história, ele 

afirma que: 

A inflexão revela o contexto psicológico dentro do qual uma palavra deve ser 
compreendida. Na história de Dostoievski, tratava-se de negação desdenhosa num 
dos casos, dúvida em outro, e irritação no terceiro. Quando o contexto é tão claro 
como nesse exemplo, fica realmente possível transmitir todos os pensamentos, 
sentimentos e até mesmo toda uma seqüência de raciocínios em uma só palavra 
(VYGOTSKY, 2008:178-179).  

 



Percebe-se que a entonação é um dos fatores contribuintes para que aconteça a 

abreviação na fala oral, pois evidencia o contexto psicológico, o que vem facilitar a 

compreensão de pensamentos, sentimentos e seqüência de raciocínios transmitidos através de 

uma só palavra. Esses conhecimentos são de grande valia para a área teatral, uma vez que o 

ator deve ter saberes e prática acerca de questões referentes à utilização da palavra e da voz, o 

que inclui o trabalho com a entonação. Sobre esse assunto, Ingarden et al. (1977:66) faz saber 

que “um ator da Companhia de Stanislavsky chegou à fama pelas quarenta formas de dizer as 

palavras ‘esta tarde’, e seus ouvintes na maioria dos casos podiam adivinhar o contexto 

semântico”. O que vem fazer correspondência com os comentários de Vygotsky, pois se 

encontram poucas palavras, pronunciadas de várias formas, transmitindo significados 

diversos, perfeitamente entendidos pela platéia.  

Outra discussão proeminente é acerca do pensamento por trás das palavras, que 

Vygotsky (2008:185) apresenta dialogando com conhecimentos do teatro, cuja área saiu na 

frente em relação à abordagem da referida questão, como assevera o autor: 

 

O pensamento tem a sua própria estrutura, e a transição dele para a fala não é uma 
coisa fácil. O teatro deparou com o problema do pensamento por trás das palavras 
antes que a psicologia o fizesse. Ao ensinar o seu sistema de representação, 
Stanislavsky exigia que os atores descobrissem o “subtexto” das suas falas em uma 
peça. Na comédia de Griboedov “A infelicidade de ser inteligente”, o herói, 
Chatsky, diz à heroína que afirma nunca o ter esquecido: “Três vezes louvado aquele 
que acreditar. A fé nos aquece o coração.” Stanislavsky interpretou essas frases 
como “Vamos acabar com esta conversa”, mas também poderiam ser interpretadas 
como “Eu não acredito em você. Você só diz isso para me consolar”, ou “Você não 
vê que está me atormentando? Gostaria de acreditar em você; seria a felicidade.” 
Todas as frases que dizemos na vida real possuem algum tipo de subtexto, um 
pensamento oculto por trás delas (VYGOTSKY, 2008:185). 

 

Sobre o problema abordado no trecho acima, Vygotsky (2008:185) explica que o 

andamento do pensamento não é simultâneo ao da fala, porque são dois processos diferentes e 

não existe “correspondência rígida entre as unidades do pensamento e da fala.” Por isso, 

muitas vezes, pensa-se em algo, mas não se consegue transpor igualmente em palavras. Como 

conseqüência, muita coisa fica oculta. Além disso, conforme Vygotsky (2008:186), o fato de 

não acontecer uma transposição equivalente, na transição, o pensamento passa primeiro pelo 

significado e em seguida, pelas palavras. 

Para exemplificar a busca do pensamento por trás das palavras, Vygotsky (2008:185) 

utiliza-se da noção de subtexto, elaborado pelo teatrólogo Stanislavski (1865-1938), que pode 



ser entendido como “tudo aquilo que o ator estabelece como pensamento do personagem 

antes, depois e durante as falas do texto” (RIZZO, 2001:132). Para tanto, no treinamento dos 

atores, Stanislavski solicitava que os mesmos percebessem o subtexto das falas dos 

personagens, porque concebia que o “essencial não são as palavras. A linha de um papel se 

tira do subtexto, e não do próprio texto” (STANISLAVSKI, 2007:172). 

A interpretação de Stanislavski para algumas frases de A infelicidade de ser 

inteligente
7, de Alexander S. Griboedov (1795-1829), mencionada por Vygotsky, confirma 

que existem vários pensamentos encobertos nas falas, e como os diálogos teatrais são 

parecidos ao da conversação cotidiana, percebe-se que tanto na vida real como no teatro, para 

se compreender a fala de outro é necessário, identificar o que está por trás das palavras, ou 

seja, o pensamento oculto ou subtexto.  

Segundo Vygotsky (2008:188), entretanto, a compreensão plena requer não apenas o 

entendimento das palavras e do pensamento, mas da motivação. Porque para o autor, o 

pensamento é originado das emoções, interesses, desejos e necessidades das pessoas. Esses 

argumentos também foram referendados com um trecho do estudo do texto de A infelicidade 

de ser inteligente de Alexander S. Griboedov, feita por Stanislavski, como se observa abaixo: 

 

             Texto da Peça Motivos Paralelos 

 

SOFIA: 
Ah, Chatsky, mas que bom que  
você veio!        

 
Tenta ocultar sua confusão. 

CHATSKY: 
Também é muito bom vê-la as- 
sim contente. 
Poucas vezes vi alguém demons- 
trar tanta alegria. 
Mas, pensando bem, tenho a im- 
pressão de que a chuva que en- 
frentei com meu cavalo só a mim  
fez contente, e a mais ninguém.    

 
Tenta fazê-la sentir-se culpada, 
provocando-a. Você não está  en- 
vergonhada? Tenta forçá-la a ser 
 franca. 

LIZA: 
É verdade! Se o senhor tivesse 
estado aqui,  junto a nós, há uns   
cinco minutos, ou nem tanto, teria 
ouvido quantas vezes o seu nome  
foi repetido. 

 
Tenta acalmá-lo. Tenta ajudar So- 
fia numa situação difícil. 
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Diga-lhe, senhorita, diga-lhe que 
não minto! 
 
SOFIA: 
Foi assim mesmo, nem mais nem 
menos. 
Não, e quanto a isso, tenho certe- 
za: não há por que me repreender. 

 
 
Tenta tranqüilizar Chatsky. Não  
Tenho culpa de nada! 

 

 
CHATSKY: 
Bem... suponhamos que assim 
seja. Três vezes louvado aquele  
que acreditar. 
A fé nos aquece o coração. 

 
 
Vamos acabar com esta conversa  
etc.               
 

                                        [A Griboedov, A infelicidade de ser inteligente, Ato I] 
 

É perceptível que na análise do texto teatral em questão, o seu autor demonstra que 

“dentro de todas as palavras, em cada uma delas, há uma emoção, um pensamento que 

produziu essa palavra e justifica sua presença” (STANISLAVSKI, 2007:118). O que 

justamente Vygotsky advoga em Pensamento e Linguagem, uma relação entre o afetivo e o 

intelectual, pois “busca uma abordagem abrangente, que seja capaz de entender o sujeito 

como uma totalidade” (REGO, 1995:121) e superar a prática da psicologia tradicional, 

questionada por Vygotsky (2008:09), que os estudavam de modo dissociado. 
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