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RESUMO: O artigo discute detalhadamente os conceitos de linguagem, pensamento e cognição pela ótica
vygotskyana. Apresenta um cotejo sobre as principais ideias de Vygotsky sobre a teoria sociointeracionista,
focalizando as suas concepções de aprendizagem. Elucida questões sobre as funções básicas da linguagem e
como estas fundamentam a noção de desenvolvimento do sujeito como ser sociável, logo sociointeracionista.
Apresenta a visão genética de Vygotsky, bem como seus atributos e contribuições para a teoria
sociointeracionista. Analisa os conceitos de afeto e cognição, discorrendo sobre suas principais caracterizações
e relações com o desenvolvimento do sujeito. Estabelece uma clara relação entre linguagem e pensamento,
elucidando a associação existente entre um e outro, bem como a relação destes com o processo de
aprendizagem do sujeito.

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem; Cognição; Aprendizagem.

Resumén: El artículo discute detalladamente los conceptos de lenguaje, pensamiento y cognição por la ótica
vygotskyana. Presenta un cotejo sobre las principales ideas de Vygotsky sobre la teoría sociointeracionista,
focalizando sus concepciones de aprendizaje. Elucida cuestiones sobre las funciones básicas del lenguaje y
como estas fundamentan la noción de desarrollo del sujeto como ser sociável, luego sociointeracionista.
Presenta la visión genética de Vygotsky, así como sus atributos y contribuciones para la teoría
sociointeracionista. Analiza los conceptos de afecto y cognição, discorrendo sobre sus principales
caracterizaciones y relaciones con el desarrollo del sujeto. Establece una clara relación entre lenguaje y
pensamiento, elucidando la asociación existente entre uno y otro, así como la relación de estos con el proceso
de aprendizaje del sujeto.

PALABRAS LLAVE: Lenguaje; Cognición; Aprendizaje

Introdução

É sempre curioso e instigante discutir a teoria de aprendizagem pela ótica vygotskyana. A pesar de refutada
por algumas teorias modernas que vislumbram a ótica da aprendizagem, muitas vezes centradas em outros
valores, que não os dá mera cognição do sujeito, a teoria de aprendizagem desenvolvida por Vygotsky se
apresenta ainda como ferramenta chave para que se possa entender a complexidade por meio da qual se dão
os processos de ensino e de aprendizagem, amplamente discutidos pela pedagogia moderna. É, portanto,
com o objetivo de dar conta das percepções que se podem evidenciar por sua vasta teoria, que este artigo foi
produzido. Desejou-se, portanto suscitar principais fundamentações das teorias desenvolvidas por Vygotsky e
suas implicações para o desenvolvimento de propostas significativas de aprendizagem.
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Por se tratar de um artigo que não busca apresentar resultados de nenhuma pesquisa em andamento, o que
a nosso ver já é um paradoxo, tendo em vista que um artigo científico, dentre tantos outros objetivos, tem o
de ser elemento estruturante de uma pesquisa, por meio do qual o pesquisador traz a baila, ainda que
preliminarmente, os resultados de suas investigações científicas. Antes, porém, desejou-se com este trabalho
fazer uma revisão bibliográfica, para que enquanto discentes do curso de Mestrado em Ciências da Educação,
pela Faculdade João Calvino, chancelada pela Universidad Hispano Guaraní, pudéssemos propor uma
discussão teórica em torno da obra de Vygotsky, respaldados em cotejo de obras consagradas na literatura,
que efetivamente já desenvolveram, de forma crítica e reflexiva, uma análise pontuada do pensamento
vygotskyano, bem como de sua contribuição para parte da compreensão que se tem hoje sobre as formas e
mecanismos organizadores dos processos de aprendizagem.

Assim, na primeira seção do artigo, realizou-se uma discussão e apresentação de como o pensamento e a
linguagem são entendidos na ótica vygotskyana. Neste sentido buscou-se discutir a relação entre pensamento
e linguagem, bem como evidenciar a organização dos processos psicológicos que justificam o
desenvolvimento da linguagem na perspectiva linguística e dos comportamentos inatos inerentes aos seres
humanos. Já na segunda seção discute-se um pouco sobre a importância da compreensão da Zona de
Desenvolvimento Proximal, fundamentando sua relação com os processos de desenvolvimento do sujeito. Há,
contudo, nesta seção do artigo o claro objetivo de favorecer a ideia de que deve haver uma intervenção de
maneira significativa em todos os procedimentos que levam ao desenvolvimento da criança, dado que a meta
principal da ótica vygotskyana é justamente vencer possíveis dificuldades, restabelecer diferenças ou atrasos
cognitivos, com o propósito de ativar e elevar áreas de potencialidades que garantem o crescimento e o
desenvolvimento da criança. Na próxima seção do artigo, intitulada: Como entender a afetividade pela ótica
de Vygotsky, buscou-se discorrer a respeito das dimensões da afetividade e da cognitividade, elucidando as
caracterizações psicológicas do sujeito, que são responsáveis pela manutenção das construções de sentido
que são processadas pela criança, sujeito, em seu processo de aprendizagem. Na última seção do artigo, a
intenção foi a de provocar uma reflexão a respeito da teoria em questão, elucidando a importante ideia de
que só somos sujeitos pelo processo de interação. Assim entender a cognição e o afeto na obra de Vygotsky
favoreceu a compreensão de que se deveria abordar o tópico a partir de algumas considerações a respeito de
como a cognição e o afeto estão na base da teoria sociointeracionista.

Salienta-se que a teoria sociointeracionista aborda outros aspectos que neste artigo não são discutidos,
mesmo porque tal proposta não figura entre os objetivos traçados para o mesmo. Assim, a propensão do
trabalho tendeu para ratificar a compreensão dos autores deste artigo a respeito das abordagens de Vygotsky
para os conceitos de afetividade, cognição e linguagem.

Pensamento e linguagem em Vygotsky

Os processos de desenvolvimento e aprendizagem são pontos primordiais nos pensamentos de Vygotsky; são
tão inter-relacionados que ele os estuda a partir da posição genética; isto é, procura compreender a gênese e
o desenvolvimento dos processos psicológicos. Seu estudo genético divide-se em 4 níveis:
filogenético(desenvolvimento da espécie humana); sociogenético (história dos grupos sociais);
ontogenético(desenvolvimento do indivíduo) e microgenético(desenvolvimento dos aspectos específicos do
repertório psicológico dos sujeitos), interagindo na construção dos processos psicológicos.

Para Vygotsky, a aprendizagem está relacionada ao desenvolvimento desde o início da vida humana. É um
processo que inclui o relacionamento entre indivíduos; envolve quem ensina, quem aprende e a relação entre
as pessoas (processo de ensino e aprendizagem). Segundo OLIVEIRA (1996:62): “A importância da atuação
de outras pessoas no desenvolvimento individual é particularmente evidente em situações em que o
aprendizado é um resultado claramente desejável das interações sociais”. Dessa forma, o desenvolvimento do
ser humano se dá de fora pra dentro por meio da internalização de processos interpsíquicos. A aprendizagem
então é a capacidade do indivíduo de pensar. Este ato ajuda na construção do conhecimento, contando ainda
com um instrumento: a língua, que se torna parte integrante das estruturas psíquicas do ser humano. Estas
estruturas são mediadas por sistemas simbólicos, uma vez que a linguagem é um sistema simbólico e,
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portanto, torna-se responsável por mediar o pensamento. É um instrumento do pensamento. “O pensamento
não é simplesmente expresso em palavras; é por meio delas que ele passa a existir.” (OLIVEIRA, 1996 P.54)

Vygotsky trabalha com duas funções básicas da linguagem: intercâmbio social que é a necessidade do ser
humano de se comunicar; impulsiona inicialmente o desenvolvimento da linguagem que utilizamos através
dos signos. E o pensamento generalizante, aqui, o indivíduo já é capaz de fazer associação e organização de
ideias.

Pensamento e linguagem são estudados pelo processo da ontogênese. Possuem origem e trajetórias
diferentes e são independentes. A sua relação modifica-se no processo de desenvolvimento, possuindo uma
realização não paralela e desigual, convergindo e divergindo constantemente. O surgimento do pensamento e
da linguagem como sistemas de signos ajudou no desenvolvimento da espécie humana, pois o que era
biológico passou a ser sócio-histórico. Assim, a aquisição da linguagem é determinada pela hereditariedade,
logo é necessária a contribuição do contexto social.

Na criança, a fase pré-verbal do desenvolvimento do pensamento é uma fase pré-intelectual no
desenvolvimento da linguagem. No início, ela utiliza a inteligência prática de acordo com a sua necessidade
sem mediação da linguagem, só com manifestações verbais (riso, choro, balbucio). Por volta dos 2 anos de
idade, pensamento e linguagem se fundem para uma nova forma de comportamento; dá-se o início de uma
nova forma de funcionamento psicológico: a fala torna-se intelectual com função simbólica, generalizante; e o
pensamento torna-se verbal mediados pelos significados dados pela linguagem, através do contato com
outros indivíduos já falantes. Quando há fusão dos processos de desenvolvimento do pensamento e da
linguagem surgem o pensamento verbal (uma forma histórico-social do comportamento) e a linguagem
racional; assim o funcionamento psicológico se torna mais organizado, portanto, maduro. Os significados das
palavras fazem com que o indivíduo organize o mundo real. São fenômenos do pensamento e estão em
constante transformação, fazendo com que o indivíduo compreenda o mundo e aja sobre ele.

A transformação do significado acontece também com a criança. Segundo a teoria vygotskyana, primeiro ela
generaliza e com a interação verbal com os outros passa a ajustar seus significados ao meio cultural em que
vive. Esse processo ocorre, também, por meio do auxílio do educador. Dessa forma, os significados são
transformados não mais por experiências, mas por definições, referenciam-se conceitos estabelecidos na
cultura.

Vygotsky diferencia dois componentes do significado da palavra: o significado propriamente dito (núcleo
estável da compreensão da palavra compartilhada por todos) e o sentido (significado para cada indivíduo e
depende do contexto). Nesse desenvolvimento, o autor aborda sobre as três fases do indivíduo na aquisição
da linguagem: a social, considerada a primeira, pois a criança a utiliza como necessidade de comunicação,
permitindo assim, a interação e organização do pensamento; a egocêntrica, a linguagem começa a servir o
intelecto, fala da descoberta e é essencial porque ajuda a organizar melhor as ideias e planejar as ações; e a
interior, que é quando a criança passa a não vocalizar o pensamento, mas a ter a capacidade de pensar as
palavras. É a forma interna da linguagem, sendo também um salto para o pensamento verbal; não é só a
comunicação com outras pessoas, mas consigo mesmo; é um discurso voltado para o pensamento, um
diálogo do sujeito com ele próprio.

O que diferencia um discurso interior para discurso socializado é que neste, a criança dialoga alto consigo
própria (fala sozinha, pensa alto); naquele, é uma fala egocêntrica, tem função pessoal ligada às
necessidades do pensamento. A criança passa dos processos socializados para os internos, mas mesmo
assim, ainda tem a forma da fala socializada externamente. Justamente é essa fala egocêntrica que é o ponto
de divergência entre Vygotsky e Piaget, pois enquanto que para Piaget o percurso se dá de dentro para fora,
para Vygotsky o percurso se dá de fora para dentro.

Portanto, a linguagem é uma importante ferramenta psicológica, pois interfere no desenvolvimento e na
estrutura das funções psicológicas superiores (consciência). Nesse percurso, primeiro, a criança utiliza a fala
para se comunicar e ao se desenvolver, a utiliza como instrumento do pensamento.
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O Aprendizado – Fundamentos Vygotskyano.

Esse é um dos temas centrais nos trabalhos de Vygotsky, pois está constantemente presente em suas obras.
Embora Vygotsky não tenha formulado uma concepção estruturada do desenvolvimento humano, ele nos
oferece reflexões e dados de pesquisa sobre vários aspectos do desenvolvimento, enfatizando os vários
processos de aprendizado, sabendo que eles possibilitam o despertar de processos internos de
desenvolvimento, que não poderiam ocorrer sem o contato do indivíduo com certo ambiente cultural.

Para que o indivíduo se desenvolva é necessário que ele não viva isolado, precisa, assim, passar por um
processo de aprendizado de leitura e escrita promovendo a interação com outras pessoas. Logo se percebe
que nesta ótica o indivíduo precisa de um ambiente cultural interativo, pois o desenvolvimento só ocorre em
situações propícias ao aprendizado.

A importância que Vygotsky dá ao papel social do desenvolvimento dos indivíduos levou-o a uma formulação
de conceito específico de sua teoria, o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, a ZDP, em outras
traduções poderemos encontrar como Zona de Desenvolvimento Potencial. A ideia desse conceito consiste em
estabelecer o espaço entre o nível de desenvolvimento real, que é determinado através de resposta individual
de determinados problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, que é determinado por meio de soluções
de problemas sob a orientação de um adulto ou com a ajuda de companheiros mais capazes. Em resumo, a
ZDP ajuda a criança avançar por caminhos de forma a desenvolver funções que ainda estão em processo de
amadurecimento e que se tornarão áreas de potencialidades consolidadas, aumentando seu nível de
desenvolvimento real.

O aprendizado desperta processos de desenvolvimento que, aos poucos, vão tornar-se parte das funções
psicológicas consolidadas do indivíduo.

“A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão
em processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado
embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, ao invés de
frutos do desenvolvimento”. VYGOTSKY, p.97(2).

Vygotsky enfatiza frequentemente a importância da intervenção no desenvolvimento da criança, mas é
necessário definir também o trabalho com os grandes valores do ambiente cultural e das relações entre os
indivíduos, traçando caminhos para a transformação da pessoa humana. A criança acaba reconstruindo um
novo conceito a partir daquilo que fora observado por ela, criando parâmetros que estavam além de suas
possibilidades. Como se ela estivesse sem receber estímulos da interação com outras pessoas, ou seja, ações
que estão dentro da Zona de Desenvolvimento Proximal.

Para Vygotsky é inadmissível o aprendizado sem que haja uma ação recíproca entre indivíduos. Esse contato
com o outro, a troca de informações são fatores preponderantes para a construção do conhecimento, que
envolvem a fala e a escrita, vivência de experiências e evolução dos significados. O desenvolvimento do ser
humano é alcançado a partir dos processos característicos da construção do aprendizado.

A ampliação das potencialidades da criança acontece à medida que existe um desejo de realizá-lo, ou seja,
através da aprendizagem. É através do meio social que a criança poderá perceber as diferenças e passar a se
apropriar dos comportamentos humanos existentes, favorecendo o desenvolvimento. Essa apropriação se dá
nas suas relações verdadeiras entre o sujeito e o mundo.

Neste sentido, é muito importante frisar que a proposta de Vygotsky é que haja uma intervenção de maneira
significativa em todos os procedimentos que levam ao desenvolvimento da criança com o intuito de vencer
possíveis dificuldades, restabelecer diferenças ou atrasos cognitivos, com o objetivo de ativar e elevar áreas
de potencialidades que a levem ao seu crescimento e ao seu desenvolvimento.

Como entender a afetividade pela ótica de Vygotsky

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/um_olhar_vygotskyano_sobre_a_linguagem_o_pensamento_e_a_cognicao_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



As dimensões: cognitiva e afetiva do funcionamento psicológico têm sido tratadas ao longo da história da
psicologia como ciência, de forma separada. Numa tentativa de recomposição do ser psicológico completo, no
entanto, percebe-se uma tendência de reunião desses dois aspectos.

As abordagens de Vygotsky tratam de aspectos referentes ao funcionamento cognitivo, tais como: A
centralidade dos processos psicológicos superiores no funcionamento típico da espécie humana; o papel dos
instrumentos e símbolos culturalmente desenvolvidos e internalizados pelo indivíduo, no processo de
mediação entre sujeito e objeto de conhecimento; as relações entre pensamento e linguagem; a importância
dos processos de ensinoaprendizagem na promoção do desenvolvimento; a questão dos processos
metacognitivos. Vygotsky poderia ser considerado um cognitivista, em termos contemporâneos, uma vez que
se preocupou com a investigação dos processos internos relacionados à aquisição, organização e uso do
conhecimento e, especificamente, com sua dimensão simbólica.

Os termos utilizados por Vygotsky para designar processos que denominamos cognitivos são “funções
mentais” e “consciência”. “Vygotsky usou o termo ‘função mental’ para referir-se a processos como
pensamento, memória e atenção. Ele fez uma distinção básica entre as funções elementares, como atenção
involuntária e funções mentais superiores, como atenção voluntária e memória lógica. A sua compreensão do
termo ‘consciência’, por exemplo, remete-nos ao afeto e ao intelecto... os processos pelos quais o afeto e o
intelecto se desenvolvem estão inteiramente enraizados em suas inter-relações e influências mútuas.

Em sua teoria, o lugar do afetivo do ser humano é visto de acordo com as perspectivas, monista e holística.
De acordo com a perspectiva monista: que se opõe a qualquer ruptura das dimensões humanas como
corpo/alma mente/alma, material/não-material/, pensamento/linguagem. Já a perspectiva holística, se opõe
ao atomismo, ao estudo dos elementos separados do todo, propondo a busca de unidades de análise que
mantenham as propriedades da totalidade. Sendo que tanto o monismo quanto a abordagem globalizante
buscam a pessoa com um todo e, portanto, não separa afetivo e cognitivo como dimensões isoláveis.
Segundo ele, o pensamento tem sua origem na esfera da motivação, a qual inclui inclinações, necessidades,
interesses, impulsos, afeto e emoção. Nessa esfera estaria a razão última do pensamento e, dessa forma,
uma compreensão completa do pensamento humano só é possível quando se compreende sua base
afetivo-volitiva. Vygotsky critica a separação do intelecto e do afeto, diz: “enquanto objetos de estudo, é uma
das principais deficiências da psicologia tradicional, uma vez que esta apresenta o processo de pensamento
como um fluxo autônomo de ‘pensamentos que pensam a si próprios’, dissociados da plenitude da vida, das
necessidades e dos interesses pessoais, das inclinações e dos impulsos daquele que pensa.

A análise em unidades indica o caminho para a solução desses problemas de importância vital. Demonstra a
existência de um sistema dinâmico de significados em que o afetivo e o intelectual se unem. Mostra que cada
ideia contém uma atitude afetiva transmutada com relação ao fragmento de realidade ao qual se refere.
Permite-nos ainda seguir a trajetória que vai das necessidades e impulsos de uma pessoa até a direção
específica tomada por seus pensamentos, e o caminho inverso, a partir de seus pensamentos até o seu
comportamento e a sua atividade. (Vygotsky, 1989,p.6-7).

O conceito de consciência é tão central em sua concepção das relações entre afeto e intelecto como suas
ideias sobre alguns conceitos ligados com a dimensão afetiva do funcionamento psicológico do homem.

A mediação social é aqui muito importante já que é a partir dela, através da linguagem, que o homem forma
sua consciência. A fala não é só uma forma de codificação e decodificação das informações: ela também
regula o comportamento do homem já que,

as impressões que chegam a ele, vindas do mundo exterior são submetidas a uma complexa análise e
recodificadas de acordo com categorias que ele aprendeu e adquiriu como resultado da completa experiência
histórica da humanidade.(OLIVEIRA, 1992, p. 79).

A consciência seria um salto qualitativo na filogênese, a própria essência da psique humana, constituída por
uma inter-relação dinâmica entre intelecto e afeto.
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As funções superiores referem-se a processos voluntários, ações conscientemente controladas, mecanismos
intencionais (funções tipicamente humanas que apresentam o maior grau de autonomia, em relação aos
fatores biológicos de desenvolvimento).

O processo de internalização das formas culturais envolve a reconstrução da atividade psicológica tendo como
base as operações com signos, "é a base do salto qualitativo da psicologia animal para a psicologia humana"
(Vygotsky, 1984 in Oliveira, 1992, p.80).Por isso, a cultura não é pensada como um sistema estático ao qual
o indivíduo se submete mais como um palco de negociações onde as pessoas criam e reinterpretam as
informações, os conceitos e significados. Neste sentido, a internalização é também um processo de
constituição da subjetividade a partir de situações intersubjetividade.

Com relação às abordagens sobre os significados, verifica-se que estes permitem a mediação simbólica entre
o indivíduo e o mundo real, através do qual o indivíduo é capaz de compreender o mundo e agir sobre ele.
Mas a questão do significado não é só uma questão cognitiva, é também afetiva. Vygotsky distingue dois
componentes do significado da palavra: o significado propriamente dito e o sentido. O significado
propriamente dito refere-se a relações objetivas, historicamente constituídas, relativamente estáveis e
compartilhado por todas as pessoas que a utilizam. O sentido refere-se ao significado da palavra para cada
indivíduo, composto por relações feitas no contexto de uso da palavra, em vivências afetivas de indivíduo. "A
linguagem é, assim, sempre polissêmica... para compreender a fala de outro temos que compreender suas
palavras e também seu pensamento". (OLIVEIRA, 1992, 82)

"No processo de aquisição da linguagem a criança... utiliza inicialmente a fala socializada, com a função de
comunicação, contato social" (OLIVEIRA, 1992, 82). Depois, em fases mais avançadas essa fala é
internalizada e passa a servir ao próprio indivíduo. "Isto é, ao longo de seu desenvolvimento, a pessoa passa
a ser capaz de utilizar a linguagem como instrumento de pensamento" (OLIVEIRA, 1992, 82).

A forma internalizada de linguagem, o chamado "discurso interior", é um discurso sem vocalização, uma
espécie de diálogo consigo mesmo, com a função de auxiliar o indivíduo em suas operações psicológicas,
muito vinculado ao sentido das palavras. Em suma, Vygotsky propõe uma abordagem unificadora das
dimensões afetiva e cognitiva do funcionamento psicológico.

.

Quando associado a uma tarefa que é importante para o indivíduo, quando associado a uma tarefa que, de
certo modo, tem suas raízes no centro da personalidade do indivíduo, o pensamento realista da via a
experiências emocionais muito mais significativas do que a imaginação ou devaneio. (OLIVEIRA, 1992,84).

Abordar o tema emoção como parte integrante do desenvolvimento humano não apresenta poucas
dificuldades. Ao longo da história da ciência se dividiu tanto o estudo do homem (o biológico separado do
social, o cultural separado do histórico) que esta forma de tratamento se concretizou em práticas sociais entre
elas a educação.

A afetividade é uma condição indispensável de relacionamento com o mundo. Nossa relação com o mundo é
em si afetiva; sempre estabelecemos um vínculo que envolve nossa afetividade, que nos agrada ou
desagrada em diferentes níveis. Mas não amamos nem odiamos por predisposição genética.

É a partir das experiências prazerosas ou desagradáveis que se constituem nossas inclinações, nossas
preferências, nossa forma de nos posicionarmos com o mundo, nossa forma de entendê-lo. Este é um marco
de uma cultura que nos provem dos significados socialmente construídos. Por isso que consideramos
importante não esquecer o quão importante é esse conceito na hora de refletir nossas práticas, sociais em
especial, a educação.

Algumas considerações sobre as abordagens do afeto e cognição em Vigotsky
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Durante muito tempo, pensadores e filósofos defenderam uma hipotética dicotomia entre razão e emoção.
Platão definiu como virtude a liberação e troca de todas as paixões, prazeres e valores individuais pelo
pensamento, enquanto Descartes criou a tão conhecida afirmação “Penso, logo existo”. Sob essa mesma
ótica, Immanuel Kant, na obra Fundamentação da metafísica dos costumes (1786), advertiu sobre a
impossibilidade do encontro entre razão e felicidade, quando afirmou que "quanto mais uma razão cultivada
se consagra ao gozo da vida e da felicidade, tanto mais o homem se afasta do verdadeiro contentamento".
Afirmou também que se Deus tivesse feito o homem para ser feliz não o teria dotado de razão. Além disso,
Kant afirmava que as paixões eram como "enfermidades da alma". Sugeriam assim, a possibilidade de
separação entre razão e emoção.

Esses conceitos da filosofia ainda hoje permanecem presentes em nosso cotidiano quando muitas vezes
ouvi-se que para se tomar decisões corretas deve se desvincular de sentimentos e emoções. Parece que para
ser sensatos se deve desprezar o afetivo. Por essa influência da filosofia durante muito tempo os processos
cognitivos e afetivos foram estudados separadamente. Porém não se deve continuar compreendendo o ser
humano de uma forma tão subdividida entre emoção e razão. Damásio diz que:

Não vejo as emoções e os sentimentos como entidades impalpáveis e diáfanas, como tantos insistem em
classificá-los. O tema é concreto, e sua relação com sistemas específicos no corpo e no cérebro não é menos
notável do que a da visão ou da linguagem. (DAMÁSIO 1996, p. 195)

Ao encontrarmos Vigotsky, percebemos que não há uma dissociação entre aprendizagem e interação com o
outro e ao contrário de Descartes, para Vigotsky, somos porque interagimos. Em sua obra “A construção do
pensamento e da linguagem (2001) encontram-se as seguintes palavras:

Quando falamos da relação do pensamento e da linguagem com os outros aspectos da vida da consciência, a
primeira questão a surgir é a relação entre intelecto e afeto. Como se sabe por alguns teóricos, a separação
entre a parte intelectual da nossa consciência e sua parte afetiva e volitiva é um dos problemas radicais de
toda a psicologia tradicional. [...] Quem separou desde o início o pensamento do afeto fechou definitivamente
para si mesmo o caminho para a explicação das causas do próprio pensamento, porque a análise determinista
do pensamento pressupõe necessariamente a revelação dos motivos, necessidades, interesses, motivações e
tendências motrizes do pensamento, que lhe orientam o movimento nesse ou naquele aspecto. [...]
(VIGOTSKI, 2000, p. 15-16, grifo nosso)

De acordo com a perspectiva sociointeracionista de Vygostsky o conhecimento humano é construído na
interação entre sujeito e objeto e a ação deste sujeito é socialmente mediada, ou seja, as funções
psicológicas do homem são construídas a partir de suas relações com o meio externo. No entanto é
importante salientar que, como aponta GÓES (1991), suas ações não são linearmente determinadas pelo
meio e, por isso, não se constituem uma mera reprodução daquilo que o meio oferece a cada instante. Logo,
seu conhecimento não é uma cópia estrita do objeto e, sendo assim, o conhecimento do mundo – como
também o conhecimento de si mesmo – que cada indivíduo elabora ao longo da vida tem características
peculiares, formando a sua subjetividade, sua individualidade, sua identidade.

Para Vygostsky afetividade humana encontra-se, entre as funções psicológicas superiores, ele defende a
existência de interconexões funcionais, nas quais os sentimentos são atravessados pelos pensamentos, e os
pensamentos são permeados pelos sentimentos, e estes acontecem a partir dos e nos processos volitivos.

As recordações mais marcantes estão associadas às vivências afetivas. Conforme Vygostki:

Se quisermos que nossos alunos recordem melhor ou exercitem mais seu pensamento, devemos fazer com
que essas atividades sejam emocionalmente estimuladas. A experiência e a pesquisa têm demonstrado que
um fato impregnado de emoção é recordado de forma mais sólida, firme e prolongada que um feito
indiferente. Cada vez que comunicarem algo ao aluno tentem afetar seu sentimento (2003, p.121).

Outro fator relevante na teoria de Vygotsky é o papel das necessidades, dos motivos e da personalidade na
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constituição humana. Em toda vivência está presente uma ou mais necessidades. As necessidades se
integram entre si, formando os “motivos”, e cada motivo é uma combinação particular de sentidos subjetivos,
organizados nas mais diversas áreas de atividade humana (Gonzalez-Rey, 2000). Os motivos são
extremamente importantes na discussão cognição-afeto, já que, para Vygotsky, o pensamento é gerado, em
grande medida, pela motivação. Assim, para poder emocionar-se, o indivíduo precisa ter também memória,
pensamento, imaginação, planejamento, conhecimento, linguagem, conceitos, significados, sentidos,
percepção, atenção.

Considerações Finais

Após ter discorrido sobre a importante obra de Vygotsky este artigo sugere que enquanto sujeito de sua
aprendizagem, a criança deve ser vista a partir da sua capacidade de interação com o outro, bem como de
suas características afetivas. Percebeu-se, contudo, que a linguagem é um elemento vital para a estruturação
do pensamento, sendo entendida como elemento que se constrói a partir de uma percepção de inatismo, mas
que se desenvolve pela ótica da interação que o sujeito faz com o outro ao longo de sua existência. Aí está
defendida a ideia de que a educação é também, um processo interacional, por meio do qual as pessoas
envolvidas precisam desenvolver formas de interação que garantam a existência de saberes construídos pela
troca de experiências, logo relação com o outro e consigo mesmo, dado que a criança, nesta perspectiva é um
ser psicológico, que apresenta estrutura complexa do processo de produção dos sentidos, e porque não dizer
dos sentidos de sua própria existência como ser social.

O presente trabalho demarcou os limites da conceituação de linguagem, pensamento e de cognição,
caracterizando-os na ótica vygotskyana, bem como relacionando-os com os aspectos de desenvolvimento da
aprendizagem. Assim entender a obra de Vygotsky e sua contribuição para os processos de aprendizagem,
significa entender o homem no seu espaço social com todas as implicações que o cercam no universo do seu
desenvolvimento como pessoa, ser pensante, logo reflexivo, inclusive das formas em que tal reflexividade se
estabelece.

Portanto, de acordo com Vygotsky, todas as atividades cognitivas básicas do indivíduo ocorrem de acordo
com sua história social e acabam se constituindo no produto do desenvolvimento histórico-social de sua
comunidade. Logo pode-se inferir que as habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento do
indivíduo não são determinadas por fatores congênitos. São, isto sim, resultado das atividades praticadas de
acordo com os hábitos sociais da cultura em que o indivíduo se desenvolve.

Consequentemente, a história da sociedade na qual a criança se desenvolve e a história pessoal desta criança
são fatores cruciais que vão determinar sua forma de pensar. Neste processo de desenvolvimento cognitivo, a
linguagem tem papel crucial na determinação de como a criança vai aprender a pensar, uma vez que formas
avançadas de pensamento são transmitidas à criança através de palavras. Ficou evidente que para Vygotsky
um claro entendimento das relações entre pensamento e língua é necessário para que se entenda o processo
de desenvolvimento intelectual. Linguagem não é apenas uma expressão do conhecimento adquirido pela
criança. Existe uma inter-relação fundamental entre pensamento e linguagem, um proporcionando recursos
ao outro. Desta forma a linguagem tem um papel essencial na formação do pensamento e do caráter do
indivíduo.
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