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RESUMO 

 

 

A discriminação enfrentada pelas pessoas que apresentam alguma deficiência é 
uma realidade que pode repercutir no desenvolvimento desses sujeitos, visto que 
não atendem às expectativas e não se enquadram nos atributos preconizados por 
uma dada sociedade. A escola é um espaço onde o preconceito se manifesta na 
precariedade da educação ofertada aos deficientes, na medida em que não 
contempla as demandas e necessidades especificamente humanas dessas crianças. 
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo refletir a importância que a educação 
adquire no processo de formação humana dos indivíduos que apresentam algum 
tipo de deficiência. Esta pesquisa caracteriza-se por sua natureza teórica, tendo por 
base os pressupostos do materialismo histórico-dialético, os postulados de Lev S. 
Vigotski (1896-1934), Alexis N. Leontiev (1903-1979), Alexander R. Luria (1902-
1977), entre outros autores, como PINO (2005), NETTO (2006) e FACCI (2004). 
Nesse sentido, apresenta como problema de pesquisa o seguinte questionamento: 
como pensar e conduzir o ensino das crianças que apresentam um desenvolvimento 
atípico? Até que ponto as escolas contemplam a formação humana das crianças 
deficientes? O trabalho possibilitou refletir a constituição do Humano enquanto um 
ser histórico e culturalmente modificado, o que pressupõe o acesso e, sobretudo, a 
apropriação das riquezas, produções e instrumentos históricos e culturais 
acumulados pela humanidade.  Deste modo, a educação assume uma das principais 
fontes de acesso a esse legado, residindo aí a necessidade de se problematizar 
como a escola, de maneira específica, e a sociedade, de maneira geral, acabam por 
negligenciar a Humanidade dos considerados deficientes, na medida em que estes 
não contemplam uma educação digna e uma participação efetiva na esfera da vida 
social.   
 
 

Palavras-chave: Educação. Desenvolvimento Atípico. Formação Humana.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O preconceito enfrentado pelas pessoas que apresentam alguma 

deficiência é uma realidade que pode gerar repercussões no desenvolvimento 

desses sujeitos, visto que não atendem às exigências dos padrões físicos e/ou 

intelectuais impostos pela sociedade. A escola é um espaço onde a discriminação 

aparece de maneira acentuada. Falhas nas condições estruturais, falta de materiais 

adequados e de profissionais capacitados ajudam a compor uma série de entraves 

responsáveis pela precariedade na escolarização dessas crianças.  

Contudo, o presente estudo tem a finalidade de refletir a educação que 

vem sendo ofertada aos deficientes sob a ótica de uma formação que prioriza o 

compartilhamento de valores morais e culturais. Nesse sentido, não interroga 

apenas os problemas de ordem estrutural, ou as práticas pedagógicas que focalizam 

exercícios limitados, mecânicos e meramente profissionalizantes. Tal educação, 

portanto, deve valorizar o sujeito deficiente em sua totalidade, visando garantir-lhes 

a Humanidade. 

Diante disso, este estudo oferece subsídios para pensar e conduzir o 

ensino de crianças que apresentam um desenvolvimento atípico, bem como reflete 

até que ponto as escolas contemplam a formação humana das crianças deficientes. 

Ao estudar a disciplina Educação e Diversidade, proferida pela Profª. 

Simone Moura, no primeiro ano do curso de Pedagogia, foi possível desconstruir 

conceitos petrificados na história social da humanidade, sobretudo, no tocante à 

deficiência, o que possibilitou pensá-la de uma forma diferente, em que o indivíduo, 

independente de sua capacidade/limitação física/intelectual deve ser 

considerado/contemplado em toda a sua Humanidade. Diante disso, verificou-se a 

oportunidade de discutir esta temática com mais profundidade, o que culminou na 

realização deste trabalho. 

No que se refere aos profissionais da Educação, aos que já atuam ou 

estão em formação, se faz necessário que tenham consciência da importância do 

processo educativo para as crianças deficientes, visto que é através da educação 

que as novas gerações vão se apropriando do legado histórico e cultural da 

humanidade. Em outras palavras, graças ao desenvolvimento do pensamento 

consciente, os indivíduos são capazes de apreender as formas de comportamento e 

os valores essencialmente humanos, inexistentes nos animais. 
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Diante disso, cabe aos educadores contribuir para que as crianças de 

hoje cresçam com valores pautados no respeito às diferenças, uma vez que a 

sociedade contemporânea caracteriza-se por demasiada discriminação, preconceito 

e insensibilidade perante o outro.  

Com efeito, a discriminação se faz presente na educação ofertada aos 

deficientes. E aqui se configura a principal relevância deste trabalho: conscientizar 

os professores que tais crianças demandam vontades, carências, curiosidades, 

potencialidades e, sobretudo, necessidades de aprendizagem como qualquer outra 

criança. Mais que isso, o sujeito deficiente pode e deve receber uma educação que 

contemple, efetivamente, as diversas esferas da vida pessoal, cultural, afetiva e 

cognitiva.  

Ademais, este estudo busca incitar reflexões nos intelectuais da área, 

bem como na sociedade em geral, ajudando a despertar nestes uma consciência 

que tem como alicerce o reconhecimento integral do outro.  

Nessa perspectiva, este trabalho se estrutura em três capítulos: o primeiro 

capítulo tem como objetivo trazer a discussão de como o Homem se constitui 

enquanto ser histórico e cultural, distinguindo-se, radicalmente, do comportamento 

animal. O segundo capítulo trata de esboçar a importância que a educação adquire 

no processo de desenvolvimento da humanidade dos sujeitos, e por fim, o terceiro 

capítulo busca sustentar a ideia de que os sujeitos deficientes podem e devem 

receber uma educação de qualidade, que prime pela inserção destes às mais 

variadas esferas da vida social. 
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2 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Este estudo caracteriza-se por sua natureza teórica, assumindo a relação 

entre a educação e o processo de humanização do sujeito deficiente, o qual, para 

além de suas determinações biológicas, deve ser analisado sob a perspectiva 

histórica e cultural. Sendo assim, as análises pautaram-se “[...] como indicadores do 

funcionamento de estruturas sociais.” (RICHARDSON, 1999, p.80).  

Deste modo, o preconceito conferido aos deficientes é assumido neste 

estudo como produto das relações estabelecidas entre os indivíduos, relações estas, 

permeadas por padrões intelectuais, morais e estéticos de uma ideologia 

hegemônica. Assim, a escolha pela abordagem teórica justifica-se por possibilitar 

“[...] compreender aspectos psicológicos, cujos dados não podem ser coletados de 

modo completo por outros métodos devido à complexidade que encerra.” 

(RICHARDSON, 1999, p.80). 

O material utilizado para a construção do estudo foram as fontes 

bibliográficas, sobretudo, os livros e artigos científicos, fontes estas que trazem 

contribuições de autores e de estudos analíticos.  

Assumiram-se para a discussão os pressupostos de Lev S. Vigotski 

(1896-1934), Alexis N. Leontiev (1903-1979) e Alexander R. Luria (1902-1977), 

teóricos soviéticos considerados, até os dias de hoje, a clássica trinca da psicologia  

do desenvolvimento humano. Desenvolvimento este que se consolida na confluência 

do movimento Histórico e Cultural da humanidade, juntamente com as práticas 

educativas. Também trouxeram contribuições, teóricos como PINO (2005), NETTO 

(2006) e FACCI (2004). 

Vale destacar que Vigotski dedicou parte de sua vida em estudos voltados 

para o fenômeno da deficiência, o que justifica sua participação no delineamento das 

discussões. 

Assim, sob as bases da Teoria Histórico-Cultural, este estudo assume, 

pois, a importância da educação na formação humana do sujeito deficiente, posto 

que a qualidade daquela é permeada pelas condições sociais e culturais oferecidas 

pela sociedade em que este atua e vivencia suas experiências, e não, 

essencialmente, por heranças biológicas. 
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3 A SUPERAÇÃO DO SER BIOLÓGICO PARA O SER CULTURAL E  

   HUMANIZADO 

 

O Ser Humano é único. Suas manifestações, modo de vida, carências, 

vontades e, sobretudo, necessidades, diferem-se, acentuadamente, do 

comportamento animal. Um exemplo disso se deve ao fato de que a atividade 

consciente nos animais se sujeita, exclusiva e obrigatoriamente, a ordens biológicas. 

Sabe-se, por exemplo, que o sono, o alimento e a reprodução, são atividades que 

satisfazem, integralmente, as necessidades dos animais.  No Homem, isso não 

acontece. Além das biológicas, de ordem natural, o Ser Humano cria as suas 

próprias necessidades, constituindo-se necessidades especificamente humanas, 

muito mais complexas e subjetivas do que as construídas pelos seus primeiros 

ancestrais, no decurso da história social da Humanidade. (LURIA, 1979). 

Todavia, a nítida fragilidade e completa dependência que um “filhote” 

humano apresenta, ao nascer, denunciam a sua insuficiência biológica, na medida 

em que não consegue, por exemplo, por si só, garantir a sobrevivência de suas 

funções vitais e mais elementares.  

Não obstante, e partindo de evidências presentes nas premissas da 

evolução das espécies (evolução essa que deveria se manifestar mediante o 

acúmulo de ganhos das novas espécies em relação às mais antigas), diversas 

semanas, meses e, até, alguns anos deverão se passar até que um “filhote” humano 

consiga, minimamente, realizar atividades utilizando suas principais habilidades 

motoras, como correr, pular, manusear objetos, subir e descer os degraus de uma 

escada, etc. (PINO, 2005). 

Nesse sentido, é muito difícil esclarecer, biologicamente, as causas dos 

evidentes atrasos na maturação das funções dos “filhotes” humanos em relação aos 

filhotes da maioria das espécies que o precederam. Contudo, ocorre que, os 

instintos genéticos responsáveis por regular as funções, tão precoces, manifestadas 

por um filhote de animal, não funcionam da mesma maneira em um “filhote” humano.  

Sabe-se que, desde as primeiras horas do nascimento, inúmeras 

manifestações e instrumentos culturais entram em contato com o universo biológico 

e com as milhares de estruturas cerebrais do pequeno humano, fazendo com que as 

atitudes e comportamentos deste, tornem-se, gradativamente, quanto menos 

instintiva e automática, tanto mais voluntária e imitativa. Pode-se observar, aqui, a 
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posição vantajosa e superior que a cultura adquire no desenvolvimento humano em 

relação aos instintos. (PINO, 2005). 

 

Pode-se afirmar, então, que a aparente condição de inferioridade e 
de prematuridade do bebê humano, em vez de constituir uma perda 
e um obstáculo ao seu desenvolvimento, representa, pelo contrário, 
um enorme ganho e um grande meio de desenvolvimento, uma vez 
que possibilita que possa ser educado, ou seja, que possa beneficiar-
se da experiência cultural da espécie humana para devir um ser 
humano. Nesse caso, a aparente desvantagem em termos biológicos 
constitui uma vantagem em termos culturais. Isso se pode dizer de 
quase todas as funções biológicas: o fato de não estarem totalmente 
prontas no momento do nascimento possibilita que elas sofram 
profundas transformações sob a ação da cultura do próprio meio. 
(PINO, 2005, p. 46, grifo original). 
 
 

Assim, enquanto no mundo animal as necessidades do filhote são 

garantidas pelos mecanismos instintivos da fêmea que o gerou, no mundo dos 

Homens, as necessidades fundamentais para que um “filhote” humano se mantenha 

vivo, depende, exclusivamente, de atitudes voluntárias dos pais. Não obstante, 

inevitavelmente, todas as ações e atitudes dirigidas à criança são reguladas e 

permeadas por normas sociais. 

Pino (2005) ainda salienta que, na sociedade humana, o nascimento 

biológico da criança, mesmo sendo um acontecimento que celebre a vida, não deixa 

de ser um grande evento cultural. Muito antes de vir ao mundo, o possível candidato 

a ser “humano” já acarreta influências nas relações sociais e culturais de seus pais e 

familiares, produzindo expectativa e ansiedade perante aqueles que o esperam.  

Em outras palavras, a produção da vida, consentida ou não, é um fato 

que traz inevitáveis repercussões sociais, tanto para o pequeno humano, quanto 

para sua família. “O futuro de quem nem mesmo existe ainda biologicamente fica já 

atrelado às condições reais de existência que ela encontrará no meio social e 

cultural em que o ato de nascer o inserirá.” (PINO, 2005, p. 57). 

Partindo dessas análises, como é possível compreender as raízes da 

atividade psíquica do Homem, capaz de proporcionar à criança apropriar-se dos 

mecanismos e instrumentos culturais citados acima? Como compreender a 

surpreendente trajetória de uma criança, que supera o estado de ser biológico para 

o estado de ser cultural e humanizado?  
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O problema do psiquismo do Homem e a origem de sua atividade 

consciente, inexistente nos animais, vêm sendo estudados, há muito tempo, tanto 

pela filosofia quanto pela psicologia, o que abriu espaço para diferentes 

interpretações.  

A filosofia idealista1, por exemplo, defendia a tese básica de que, a 

consciência, inerente ao Homem, partia de uma manifestação espiritual, 

manifestação essa que carecia os animais. (LURIA, 1979). Contrapondo-se a esse 

posicionamento, o positivismo evolucionista2 defendia a idéia de que a consciência 

do Homem resultava diretamente de uma evolução animal. Assim, já em embrião, os 

animais teriam todas as formas de vida consciente do Homem, não havendo limites 

precisos entre comportamento animal e consciência humana. (LURIA, 1979).  

Entretanto, mesmo com os pressupostos dessas duas teorias, a origem 

da atividade consciente do Homem não parou de ser pesquisada. Foi, então, a partir 

da Psicologia Científica, baseada em princípios marxistas, que a origem da 

consciência humana ganhou interpretações e posições diferentes.  

Pode-se dizer que o problema do desenvolvimento do psiquismo é um 

dos temas centrais da psicologia soviética. Assim, autores como Lev S. Vigotski 

(1896-1934) Alexander R. Luria (1902-1977) e Alexis N. Leontiev (1903-1979) 

buscaram, a partir de suas investigações, a natureza histórico-cultural do psiquismo 

humano. 

 

Assim, o problema consiste em explicar as particularidades 
específicas do indivíduo humano, a sua atividade e o seu psiquismo, 
analisando a relação e a ligação que existem entre estas 
particularidades e as particularidades adquiridas durante o 
desenvolvimento das gerações anteriores do homem, do 
desenvolvimento da sociedade. (LEONTIEV, 1978, p.160, tradução 
minha). 
 
 

De acordo com a psicologia científica, as especificidades das formas 

superiores de vida, existentes somente no Homem, podem ser encontradas nas 

manifestações histórico-culturais de atividade humana.  As primeiras formas de 

                                                 
1
 Idealismo: Tendência filosófica que consiste em reduzir toda a existência ao pensamento, no sentido 

mais amplo da palavra pensamento (tal como é utilizada nomeadamente em DESCARTES). (LALANDE, 
1999). 
2
 Positivismo: Doutrinas que se ligam à de August Comte ou que se assemelham [...], e que têm por 

teses comuns que só o conhecimento dos fatos é fecundo; que o modelo da certeza é fornecido pelas 
ciências experimentais. (LALANDE, 1999). 
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trabalho e sociedade podem ser observadas desde o estágio em que o Homem de 

Neanderthal surge na terra. Aqui, os processos formativos deste, ainda submetiam-

se às leis biológicas, ou seja, transmitidas por hereditariedade. (LEONTIEV, 1978). 

Concomitantemente, o surgimento do trabalho e, conseqüentemente, da 

comunicação proporcionada pela linguagem, modificaram os rumos do 

desenvolvimento do Homem, o que culminou, principalmente, modificações em sua 

estrutura anatômica e cerebral. Nesse sentido, o desenvolvimento biológico 

começou a tornar-se cada vez mais dependente das produções humanas, 

produções essas as quais, em sua origem, são de natureza social. “A biologia pô-se, 

portanto, a inscrever na estrutura anatômica do Homem a história nascente da 

sociedade humana.” (LEONTIEV, 1978, p. 262).  

Dessa forma, os fenômenos, as manifestações e os instrumentos que 

circundam a vida do Homem moderno, são ilimitados e infindáveis, visto que, ao 

nascer, já possui todas as propriedades biológicas para o seu desenvolvimento 

histórico e cultural. É justamente esse legado cultural que oferece ao “Ser” a sua 

verdadeira essência humana.  

 

Por isso, as raízes do surgimento da atividade consciente do Homem 
não devem ser procuradas nas peculiaridades da “alma” nem no 
íntimo do organismo humano, mas nas condições sociais de vida 
historicamente formadas. (LURIA, 1979, p.75, grifo original). 

 

 

Assim, os avanços constantes e progressivos das aptidões psíquicas dos 

Homens são fixados e transmitidos das gerações anteriores às mais novas. A 

acumulação e transmissão histórica das experiências vivenciadas originam-se pelo 

fato de que a característica principal de toda atividade humana é a sua capacidade 

de produzir e de criar. 

Com efeito, desde o nascimento, a criança é mergulhada em um mundo 

onde as riquezas materiais e intelectuais são inúmeras, visto que foram acumuladas 

pelas centenas de gerações que deixaram suas marcas na humanidade. Pode-se 

inferir, nessa perspectiva, que, “[...] as gerações humanas morrem e sucedem-se, 

mas aquilo que criaram passa às gerações seguintes [...] as riquezas que lhes foram 

transmitidas, e o testemunho do desenvolvimento da humanidade.” (LEONTIEV, 

1978 p. 267). 
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Esta capacidade única de transmissão do legado histórico e cultural se 

deve ao fato de os Homens praticarem uma atividade fundamental em seu processo 

de desenvolvimento: o trabalho. Netto (2006) ressalta que, os traços característicos 

do trabalho não são próprios de atividades determinadas pela natureza, mas, ao 

contrário, configuram um novo tipo de atividade, “[...] exclusivo de uma espécie de 

animal, só por ela praticado – espécie que, precisamente por essa prática, 

diferencia-se e distancia-se da natureza.” (NETTO, 2006, p.31, grifo original).  

Nessa perspectiva, para que o trabalho seja efetivado, entre o Homem e a 

natureza sempre deve haver o emprego de um instrumento, o que torna mediada 

essa relação. Não obstante, a capacidade de fabricação de instrumentos já muda, 

radicalmente, os processos conscientes e cognitivos do Homem primitivo, na medida 

em que tal fabricação não está condicionada por uma necessidade biológica de 

satisfação imediata. (LEONTIEV, 1978). 

Todos os processos intelectuais, bem como o tempo necessário gasto à 

elaboração de um arco e flecha, por exemplo, não possuem justificativa em termos 

biológicos. O arco e a flecha só irão adquirir sentido a partir de seu uso posterior, ou 

seja, a caça. Assim, tal fenômeno necessita, além dos conhecimentos de operação 

para a fabricação, o conhecimento de seu emprego futuro. “Torna-se claro que a 

atividade consciente do homem não é produto do desenvolvimento natural de 

propriedades jacentes no organismo, mas o resultado de novas formas histórico-

sociais de atividade-trabalho.” (LURIA, 1979, p.77, grifo original).  

O instrumento é, portanto, um produto material, que carrega em si 

características evidentes e palpáveis da construção e consolidação de toda 

produção humana. O conteúdo histórico e cultural, então, incorpora, fixa e se 

cristaliza no instrumento. (LEONTIEV, 1978). 

 

A aquisição do instrumento consiste, portanto, para o homem, em se 
apropriar das operações motoras que nele estão incorporadas. É [...] 
um processo de formação ativa de aptidões novas, de funções 
superiores, psicomotoras, que hominizam a sua esfera motriz. 
(LEONTIEV, 1978, p.269, tradução minha). 
 
 

Mesmo os mais elementares instrumentos do cotidiano da vida da criança 

precisam ser apropriados por ela, de forma ativa e constante. Pode-se dizer que a 

criança tem de apreender o significado social e o conteúdo de tais instrumentos, e 
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demonstrar atividades práticas e cognitivas que respondam, de forma satisfatória, à 

atividade humana para a qual eles foram construídos. Com isso, de acordo com 

Leontiev (1978) os processos psíquicos da criança tornam-se, radicalmente, 

distintos do animal. 

 

O desenvolvimento mental da criança é qualitativamente diferente do 
desenvolvimento ontogênico do comportamento nos animais. Esta 
diferença provém, sobretudo, da ausência nos animais, de um 
processo essencial no desenvolvimento da criança: o processo de 
apropriação da experiência acumulada pela humanidade ao longo da 
sua história social. (LEONTIEV, 1978, p.319, grifo original, tradução 
minha). 
 

  
Desde as primeiras horas de vida, a criança é rodeada por instrumentos e 

objetos criados pelo conjunto de Homens. A linguagem, os signos, as roupas, os 

utensílios, entre muitos outros objetos, vão sendo, gradativamente, percebidos e 

apropriados, de forma que, o mundo humano, passa a exercer sólidas influências no 

processo de desenvolvimento psíquico da criança.  

Sendo assim, os instrumentos permitiram o desenvolvimento de 

características e especificidades tipicamente humanas, pois, com eles, foi possível 

desenvolver estruturas cognitivas e formas superiores de pensamento, como a 

memória, a consciência, e, sobretudo, a linguagem. (LEONTIEV, 1978).  Esta última 

pode ser entendida como o desenvolvimento e apropriação da comunicação, bem 

como o conjunto das produções humanas, as quais, também vão sendo fixadas 

histórica e culturalmente, em suas significações.  

Além de tudo, a atividade específica dos Homens, o trabalho, é produto 

da atividade coletiva, inserindo vários sujeitos num conjunto dinâmico, que garante a 

coletivização de conhecimentos, a realização e distribuição de tarefas. Assim, 

 

O caráter coletivo do trabalho não se deve a um gregarismo que 
tenha raízes naturais, mas, antes, expressa um tipo específico de 
vinculação entre membros de uma espécie que já não obedece a 
puros determinismos orgânico-naturais. Esse caráter coletivo da 
atividade do trabalho é, substantivamente, aquilo que se denominará 
de social. (NETTO, 2006, p. 34, grifo original). 

 

 

O trabalho, através do qual o Homem transforma a natureza, transforma 

também o próprio Homem, o que acarreta grandes mudanças na sociedade, tanto 
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em sua organização quanto na vida dos sujeitos que a compõe. Partindo disso, 

pode-se inferir que, pelo trabalho, e a partir dos primeiros ancestrais do Homem “[...] 

surgiram os primeiros grupos humanos – numa espécie de salto que fez emergir um 

novo tipo de ser, distinto do ser natural [...]: o ser social.” (NETTO, 2006, p.34, grifo 

original). 

Portanto, o desenvolvimento do Homem enquanto ser histórico e cultural 

se efetiva através do processo de humanização. Em outras palavras, isto quer dizer 

que, ao se humanizar, as determinações naturais, as quais imperam no 

comportamento animal, no Homem, embora ainda existam, assumem um papel cada 

vez menos relevante. (NETTO, 2006).  

Esse fenômeno ocorre na medida em que, por meio do trabalho, os 

Homens transformam a natureza, e, conseqüentemente, a natureza de sua própria 

espécie. “Quanto mais o Homem se humaniza, quanto mais se torna ser social, tanto 

menos o ser natural é determinante em sua vida.” (NETTO, 2006, p.38).  

A partir dessas análises, pode-se afirmar que o trabalho, da maneira 

como foi se constituindo, é atividade exclusivamente exercida por Homens, na 

medida em que estes transformam matérias adquiridas da natureza em instrumentos 

capazes de satisfazer suas próprias necessidades. O trabalho é, pois, o próprio 

processo histórico responsável pelo surgimento da espécie humana, e, 

conseqüentemente, pelo surgimento do ser social. (NETTO, 2006). 

 

O surgimento da espécie humana não configura uma necessidade da 
evolução biológica nem o desdobramento de uma programação 
genética: foi uma autêntica ruptura nos mecanismos e regularidades 
naturais, uma passagem casual como o da natureza inorgânica à 
orgânica, e foi precedida, certamente, de modificações ocorrentes 
numa escala temporal de largo curso. (NETTO, 2006, p.34). 

 
 
 

Nesse sentido, a espécie Humana configura-se um novo tipo de ser, 

rompendo mecanismos de ordem natural. As características e especificidades da 

espécie Humana não têm, portanto, caráter genético predeterminado, nem são 

produtos de herança biológica, visto que, diante de uma transformação qualitativa 

tão grande, foi possível vislumbrar um fenômeno até então inexistente no mundo 

natural. Um fenômeno que tinha como base atividades diárias, praticadas, com 

esforço, pelos grupos de primatas, os quais necessitavam manipular a natureza e 
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extrair dela os meios para manter a sobrevivência e a reprodução de seus membros. 

(NETTO, 2006).  

A prática dessas atividades desencadeou inúmeras transformações na 

estrutura psíquica e anatômica destes grupos, numa escala de desenvolvimento que 

durou centenas de milhares de anos. Por assim dizer, “[...] o trabalho é fundante do 

ser social, precisamente porque é de ser social que falamos quando falamos de 

humanidade (sociedade).” (NETTO, 2006, p. 37, grifo original). 

Também é possível inferir, de acordo com as análises tecidas até aqui, 

que as origens da sensibilidade e subjetividade, aptidões exclusivamente humanas, 

estão, sobretudo, fundadas na história social do Homem, mediante, principalmente, 

à prática do trabalho.  

O Homem, então, supera o estado primitivo de existência e distingui-se, 

radicalmente, do animal, evoluindo para a extraordinária condição de ser humano, 

histórico e culturalmente modificado, onde, por exemplo, o ato sexual passa de um 

simples mecanismo de reprodução da espécie para um complexo jogo de 

manifestações sentimentais.  

 

Isso permite entender porque a motricidade pode tornar-se produtora 
de obras, de ginástica olímpica e de formas de expressão artística; a 
emissão de sons tornar-se discurso e música; a percepção da 
realidade tornar-se conhecimento científico e sabedoria; o olhar 
tornar-se expressão de amor, de ódio, de medo e de alegria.” (PINO, 
2005, p.170). 

 

 

Pino (2005) ainda ressalta que o choro, o olhar e o sorriso são típicas 

formas humanas de expressão, as quais vão sendo incorporadas e enraizadas no 

comportamento da criança, levando-a a internalizar as relações sociais vivenciadas 

em seu cotidiano.  

As relações estabelecidas entre as pessoas transformam-se, então, em 

uma relação dentro da pessoa, ou seja, do plano social para o plano pessoal. Em 

outras palavras, a ação da cultura sobre o desenvolvimento das funções biológicas e 

elementares culmina em intensos processos. Tias funções, então, convertem-se em 

funções especificamente culturais, carregadas de significação. 

A cultura é a melhor forma de inserir a criança no mundo das 

significações, ou seja, todos os sistemas semióticos que o Homem cria bem como 
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tudo o que sabe a respeito dos fenômenos e objetos que o cerca. O acesso às 

significações humanas é condição fundamental para que a natureza biológica do 

indivíduo sofra influências culturais de grande intensidade. (PINO, 2005).  

Partindo das análises expostas até o momento, é nítido que a atividade 

consciente do Homem, seu comportamento intelectual, funções e estruturas 

cerebrais, distinguem-se, num grau de evolução extremamente distinto, das outras 

espécies de animais. Por assim dizer, quando os grupos de primatas superam o 

estado primitivo e tornam-se “conscientes” de sua consciência, passam a 

reconhecer que a natureza existe, que “[...] fazem parte dela, mas também que [...] 

podem transformá-la, autodenominando-se homens.” (PINO, 2005, p.17). 

A vertente histórico-cultural entende a evolução da história como um 

fenômeno que se efetiva a partir do momento em que as aquisições, o legado e toda 

a produção da cultura humana são transmitidos às novas gerações. Entretanto, os 

fenômenos e objetos da cultura material e intelectual não são simplesmente 

depositados nos Homens, mas precisam ser apropriados, uma vez que estão 

dispostos sobre o mundo que os cercam. (LEONTIEV, 1978). 

Para que consiga, então, se apropriar efetivamente das riquezas e 

especificidades humanas, onde as aptidões adquiridas tornem-se partícipes de sua 

individualidade, o Homem necessita estabelecer relação com outros Homens, num 

intenso processo de comunicação. Quando o conjunto de Homens interage e 

comunica-se, inevitavelmente, diversas funções educativas estão sendo realizadas 

naquele momento. (LEONTIEV, 1978).  

Existem diferentes formas pelas quais o processo de educação se efetiva 

no mundo dos Homens. No início do desenvolvimento da sociedade, na época 

primitiva, assim como nos primeiros anos de vida da criança, a educação se traduz 

em simples imitações perante o meio em que está inserida. Depois, a educação 

toma formas cada vez mais complexas, como a sistematizada educação escolar, o 

ensino superior, entre outros. (LEONTIEV, 1978).  

Na perspectiva Histórico-Cultural, a educação, bem como todos os 

processos pedagógicos que a envolve, possui caráter humanizador, onde o principal 

objetivo dos educadores é promover a transformação de seus educandos, na 

medida em que estes se apropriam dos saberes da humanidade. Nesse sentido, na 

confluência da teoria e da prática, o indivíduo materializa e consolida seu acesso 
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aos bens culturais, elevando-o à condição de humano. (RIGON; ASBAHR; 

MORETTI, 2010). 

O que precisa ser enfatizado, entretanto, é que uma das funções da 

educação é a transmissão, por parte das gerações mais antigas, e a apropriação, 

por parte das gerações mais novas, do legado histórico e cultural de toda a 

humanidade. Por esse motivo, a educação assume um papel fundamental na 

formação do Homem, visto que, com ela, o mundo não precisa ser reinventado pelas 

novas gerações.  

Mais que isso, a educação permite, também, que os indivíduos conheçam 

o nível de desenvolvimento da sociedade em que estão, podendo, dessa forma, 

superá-lo. (RIGON; ASBAHR; MORETTI, 2010). Tal fato leva a crer que, sem a 

educação, a continuidade da sociedade humana não se concretizaria. 

 

Se o nosso planeta fosse vítima de uma catástrofe que só pouparia 
as crianças menores e na qual pereceria toda a população adulta, 
isso não significaria o fim do gênero humano, mas a história seria 
inevitavelmente interrompida. Os tesouros da cultura continuariam a 
existir fisicamente, mas não existiria ninguém capaz de revelar às 
novas gerações o seu uso. As máquinas deixariam de funcionar, os 
livros ficariam sem leitores, as obras de arte perderiam a sua função 
estética. A história da humanidade teria que recomeçar. (LEONTIEV, 
1978, p.272, tradução minha).  

 

 
Quando nasce, a criança é apenas uma candidata à humanidade. Se 

permanecer isolada, sem contato com o mundo circundante, sem relacionar-se e 

comunicar-se com os que estão à sua volta, os mecanismos e processos 

responsáveis por garantir sua humanidade não irão operar, pois, como salienta 

Leontiev (1978, p. 266) “[...] está fora de questão que a experiência individual de um 

homem, por mais rica que seja, baste para produzir a formação de um instrumento 

lógico ou matemático abstrato e sistemas conceptuais correspondentes”. 

Ademais, estudos apontam que se as crianças se desenvolvessem fora 

da sociedade e, conseqüentemente, fora do legado histórico e da produção cultural, 

seus níveis seriam, praticamente, iguais aos dos animais. Diante desta situação, “[...] 

não possuem nem linguagem nem pensamento, e os seus próprios movimentos em 

nada se assemelham aos dos humanos; nem mesmo adquirem a posição vertical.” 

(LEONTIEV, 1978, p. 266, tradução minha). 



20 

 

Nesse sentido, para que a criança alcance sua humanidade, não basta 

apenas colocá-la diante dos objetos humanos, mas, sobretudo, deve-se criar 

situações em que ela possa agir, ativa e adequadamente, dentro deste mundo. Ao 

ser inserida no mundo humano, a criança precisa estar, constantemente, sendo 

guiada e instruída por sua família e por aqueles que a rodeiam. Não obstante, as 

relações que a criança vai, gradativamente, estabelecendo com os objetos 

humanos, têm de ser mediadas através de outros Homens, também por processos 

de comunicação.  

 

O homem encontra na sociedade e no mundo transformado pelo 
processo sócio-histórico os meios, aptidões e saber-fazer 
necessários para realizar a atividade que intermedeia a sua ligação 
com a natureza. Para fazer seus os seus meios, as suas aptidões, o 
seu saber-fazer, o homem deve entrar em relações com os outros 
homens e com a realidade humana material. É no decurso do 
desenvolvimento destas relações que se realiza o processo da 
ontogênese humana. (LEONTIEV, 1978, p.173, grifo original, 
tradução minha). 

 

 
A apropriação, por parte da criança, da experiência, produção e riqueza 

acumulada pela sociedade humana, é condição fundamental para a formação e o 

desenvolvimento das funções superiores. Ademais, é interessante enfatizar que a 

criança não sofre processos de adaptação no meio em que vive. Não se adapta ao 

mundo, mas, apropria-se dele. (LEONTIEV, 1978). 

A diferença fundamental entre o processo de adaptação e o processo de 

apropriação é que a adaptação ocorre em termos biológicos, culminando sempre em 

uma modificação, exigida pelo meio, das características e comportamentos inatos do 

sujeito. Já a apropriação é um longo e complexo processo em que o indivíduo tende 

a reproduzir, sobretudo, internalizar, as especificidades e comportamentos humanos, 

formados ao longo de toda a História. (LEONTIEV, 1978). “Assim, quando dizemos 

que uma criança se apropria de um instrumento, isso significa que aprendeu a 

servir-se dele corretamente e que já se formaram nela as ações e operações 

motoras e mentais necessárias para este feito.” (LEONTIEV, 1978, p.321, tradução 

minha). 

Nessa perspectiva, é fundamental que a criança receba uma educação 

que esteja consciente de suas funções e propósitos, que seja sistematizada e 
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organizada em todas as fases de desenvolvimento do indivíduo, permitindo que este 

se aproprie dos conhecimentos materiais e intelectuais criados pela humanidade.  

 Sendo assim, o próximo capítulo tem por objetivo compreender a 

importância que a educação adquire nas principais etapas do desenvolvimento dos 

sujeitos. 
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4 PERSPECTIVAS EDUCACIONAIS DE FORMAÇÃO HUMANA  

 

A relação que o Homem estabelece com o ambiente em que vive se dá 

por meio da mediação dos produtos da cultura, produtos estes, como já vistos, 

criados pelos próprios Homens.  

A abordagem Histórico-cultural entende os instrumentos como criações 

voltadas para orientações externas, produzidos para modificar o ambiente. Já os 

signos, formam uma espécie de “instrumentos psicológicos”, estando voltados para 

orientações internas, o que acaba por modificar o funcionamento psicológico dos 

indivíduos. (VIGOTSKI, 2007a). Nesse sentido, os signos (palavras, desenhos, 

símbolos, etc.) são utilizados para representar inúmeras manifestações humanas. 

Não obstante, as funções psicológicas superiores, aquelas tipicamente 

humanas, como a memória, atenção voluntária, comportamento intencional, 

capacidade de abstração, entre outras, “[...] são produtos da atividade cerebral, têm 

uma base biológica, mas, fundamentalmente, são resultados da interação do 

indivíduo com o mundo, interação mediada pelos objetos construídos pelos seres 

humanos.” (FACCI, 2004, p.66).  

Importante ressaltar que a atividade mediada amplia, de maneira 

acentuada, o repertório das operações, as quais servem de alicerce para que novas 

funções psicológicas possam operar. “Nesse contexto, podemos usar o termo 

função psicológica superior, ou comportamento superior, com referência à 

combinação entre o instrumento e o signo na atividade psicológica.” (VIGOTSKI, 

2007a, p.56, grifo original). 

A linguagem é o sistema de signos mais complexo e fundamental para os 

Homens. A partir do momento em que uma criança nasce, o mundo de relações 

materiais e psicológicas em que ela está inserida é, a todo o momento, mediado 

pelo outro e pela linguagem. Assim, é na relação com outros Homens que a criança 

vai se apropriando das significações construídas culturalmente. O grupo social, por 

meio da linguagem e dos demais signos, permite que as novas gerações incorporem 

às suas ações as experiências e as formas culturais das gerações precedentes. 

Assim, “[...] o desenvolvimento ontogenético3 da psique é determinado pelos 

                                                 
3
 Ontogênese: Desenvolvimento do indivíduo, quer mental, quer físico, desde a sua primeira forma 

embrionária até o estado adulto. (LALANDE, 1999). 
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processos de apropriação das formas históricas e sociais da cultura.” (FACCI, 2004, 

p.66). 

Facci (2004) a partir dos estudos de Elkonin (1987) e Leontiev (1987) faz 

um estudo se atentando ao desenvolvimento humano e suas atividades dominantes. 

Em cada época, a criança demanda algumas necessidades particulares para que o 

seu desenvolvimento psíquico ocorra de maneira eficaz. 

 Essa afirmação adquire relevância na medida em que auxilia a escola e 

os educadores a pautarem suas práticas pedagógicas, bem como torná-las mais 

adequadas, pois, como já mencionado no capítulo anterior, todo indivíduo deve 

receber uma educação digna, que, efetivamente, supra as suas necessidades 

enquanto seres humanos, respeitando, entendendo e, quando necessário, intervindo 

nas demandas de seu desenvolvimento. 

A primeira atividade da criança, desde as suas primeiras semanas de 

existência, é a comunicação emocional que estabelece diretamente com os adultos. 

O bebê humano se utiliza de diferentes formas para se comunicar com as pessoas 

que estão ao seu redor. O riso e o choro, por exemplo, são demonstrações de suas 

sensações, desconfortos e alegrias, na tentativa de uma comunicação social. 

(FACCI, 2004).  

A comunicação, embora estabelecida em uma tenra fase da vida, constitui 

a base para que sentimentos de amor filial, carinho e simpatia pelo outro, bem como 

tantas outras manifestações afetivas, possam evoluir e se enriquecerem cada vez 

mais, “[...] tornando-se a base indispensável para o surgimento de sentimentos 

sociais mais complexos.” (FACCI, 2004, p.67). 

No primeiro ano de vida, o desenvolvimento da criança se vê 

caracterizado pela ausência da comunicação verbal, sendo o contato do bebê com o 

mundo circundante mediado pelas significações sociais, iniciadas pela família, em 

especial, pela figura da mãe. (FACCI, 2004). 

Aproximadamente aos dois anos de idade, outros atributos surgem na 

criança: o desenvolvimento da linguagem, propiciadora da formação da consciência. 

Esta, por sua vez, permite que os conceitos e conhecimentos sociais sejam 

apropriados por cada indivíduo em particular. (FACCI, 2004). Em outras palavras, a 

linguagem dá acesso aos indivíduos de se apropriarem dos instrumentos e dos 

diversos sistemas de signos, para que possam, através das produções culturais, 

transformarem, de forma consciente, a realidade e o próprio pensamento. Sendo 
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assim, “[...] o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, isto é, 

pelos instrumentos lingüísticos do pensamento e pela experiência sócio-cultural da 

criança.” (VIGOTSKI, 1998, p.63).  

Já no período pré-escolar, a brincadeira se constitui a principal atividade 

do desenvolvimento. Por meio dela a criança consegue, na fantasia, realizar ações 

praticadas pelos adultos, ações essas que na vida real não poderia realizar. 

Apropria-se, nesse sentido, da concretude da vida humana, ao reproduzir as ações 

dos adultos, tomar consciência de sua função e realização, utilizando, para isso, 

objetos e instrumentos culturais.  

Como demonstra Facci (2004, p.69), 

 

Ela ainda não dominou e nem pode dominar as operações exigidas 
pelas condições objetivas reais da ação dada, como, por exemplo, 
dirigir um carro, andar de bicicleta, pilotar um avião. Mas, na 
brincadeira, na atividade lúdica, ela pode realizar essa ação e 
resolver a contradição entre a necessidade de agir, por um lado, e a 
impossibilidade de executar as operações exigidas pela ação, por 
outro.  
 

 

Nessa perspectiva, a brincadeira é influenciada pelas atividades e 

relações humanas estabelecidas e mediadas pelo adulto, e a dimensão que a 

brincadeira adquire nas práticas infantis repercute, diretamente, sobre o 

desenvolvimento psíquico e a personalidade da criança. (FACCI, 2004). 

Com a entrada da criança na escola, o estudo também adquire 

importância no desenvolvimento. Aqui, uma nova fase se apresenta no psiquismo da 

criança, uma vez que, a partir deste momento, ela tem de cumprir deveres e tarefas. 

Não obstante, na escola, as relações em que o conhecimento se efetiva são 

intencionais e sistematizadas, ou seja, a criança sabe que precisa apropriar-se de 

conceitos específicos e de diferentes formas de explicar o mundo. Conforme explica 

Facci (2004) o estudo auxilia nas relações entre criança/família, dadas as 

possibilidades que ele proporciona de comunicação e interação com os pais. 

 

Nesta atividade de estudo, ocorre a assimilação de novos 
conhecimentos, cuja direção constitui o objetivo fundamental do 
ensino. [...] O ensino escolar deve, portanto, nesse estágio, introduzir 
o aluno na atividade de estudo, de forma que se aproprie dos 

conhecimentos científicos. (FACCI, 2004, p.70). 
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Entretanto, como esclarece Vigotski (2007b) tem-se que admitir que os 

processos de aprendizagem da criança começam bem antes de sua entrada na 

escola. Quando se inicia o estudo sistemático em aritmética, por exemplo, a criança, 

muito antes disso já possui algumas experiências e noções referentes a adições, 

subtrações e operações matemáticas que, certamente, adquiriu em sua vida 

cotidiana.  

Portanto, “[...] não podemos negar que a aprendizagem escolar nunca 

começa no vácuo, mas é precedida sempre de uma etapa perfeitamente definida de 

desenvolvimento, alcançada pela criança antes de entrar para a escola.” 

(VIGOTSKI, 2007b, p.33). 

Com efeito, é bem verdade que a criança recebe um vasto repertório de 

informações dos adultos, bem como aprende a falar como eles. Nessa perspectiva, 

a maneira como a aprendizagem se configura antes da criança ingressar na escola, 

difere, substancialmente, das noções conceituais adquiridas nos processos de 

ensino escolar. (VIGOTSKI, 2007b).  

No entanto, pode-se inferir que os conhecimentos cotidianos fazem parte 

de etapas específicas de aprendizagem, no que se refere ao desenvolvimento 

psíquico da criança. “[...] Aprendizagem e desenvolvimento não entram em contato 

pela primeira vez na idade escolar, portanto, mas estão ligados entre si desde os 

primeiros dias de vida da criança”. (VIGOTSKI, 2007b, p.34). 

Outra premissa fundamental da obra de Vigotski é a noção de que todo 

ensino deve promover o desenvolvimento da criança.  

 

Todavia, recentemente, a atenção concentrou-se no fato de que 
quando se pretende definir a efetiva relação entre processo de 
desenvolvimento e capacidade potencial de aprendizagem, não 
podemos limitar-nos a um único nível de desenvolvimento. Tem-se 
de determinar pelo menos dois níveis de desenvolvimento de uma 
criança [...]. Ao primeiro destes níveis chamamos nível do 
desenvolvimento efetivo da criança. Entendemos por isso o nível de 
desenvolvimento das funções psicointelectuais da criança, que se 
conseguiu como resultado de um específico processo de 
desenvolvimento, já realizado. (VIGOTSKI, 2007b, p.35). 
 
 

Quando se demarca uma idade mental para a criança, é o seu nível de 

desenvolvimento efetivo que está sendo calculado. Entretanto, tal nível não dá conta 

de indicar qual é, verdadeiramente, o estado de desenvolvimento da criança. 
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Contudo, se colocadas diante de situações ou problemas que, efetivamente, não 

conseguem resolver sozinhas, mas que, com a ajuda dos adultos, exemplos ou 

demonstrações, conseguem facilmente resolvê-los, as crianças superam o estágio 

de desenvolvimento real e atingem uma zona de desenvolvimento próximo. 

(VIGOTSKI, 2007b). 

Sendo assim, para o autor, o que a criança realiza hoje com a ajuda de 

um adulto, poderá realizar sozinha amanhã. E é somente tendo o conhecimento do 

nível potencial da criança que se pode chegar a essa consideração. Tal nível 

permite detectar não só as alternativas que a criança utiliza na resolução de 

problemas, como também, os processos dinâmicos de seu desenvolvimento, suas 

produções atuais e, sobretudo, as futuras. 

Vigotski (2007b) então, afirma que,  

 

Um ensino orientado até uma etapa de desenvolvimento já realizado 
é ineficaz sob o ponto de vista do desenvolvimento geral da criança, 
não é capaz de dirigir o processo de desenvolvimento, mas vai atrás 
dele. A teoria do âmbito do desenvolvimento potencial origina uma 
fórmula que contradiz exatamente a orientação tradicional: o único 
bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento. (VIGOTSKI, 
2007b, p.38, grifo original). 

 
 

A chegada da adolescência demarca uma nova etapa no 

desenvolvimento do psiquismo, e a atividade principal desencadeada é a 

comunicação íntima pessoal entre os indivíduos. (FACCI, 2004). Sendo jovem, sua 

posição social acaba por ocupar um novo lugar em relação ao patamar ocupado 

pelos adultos. O senso crítico e reflexivo os quais o jovem conquista, sua maneira de 

agir e pensar, tomam formas cada vez mais distantes do comportamento que 

apresentava até então. “Ele busca, na relação com o grupo, uma forma de 

posicionamento pessoal diante das questões que a realidade impõe à sua vida 

pessoal e social.” (FACCI, 2004, p.71).  

Vigotski (1998) salienta que os processos pelos quais os indivíduos 

passam para que, efetivamente, formem-se os conceitos, começa na mais tenra 

idade da criança, mas, “[...] as funções intelectuais que, numa combinação 

específica, formam a base psicológica do processo da formação de conceitos 

amadurece, se configura e se desenvolve somente na puberdade. (VIGOTSKI, 1998, 

p.72).  
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O pensamento por conceitos possibilita o desenvolvimento da consciência 

social, bem como a apropriação dos conhecimentos científicos, das artes, entre 

outras manifestações culturais, fazendo com que os indivíduos compreendam tanto 

a realidade pessoal quanto a dos que estão a sua volta. “O conteúdo do pensamento 

do jovem converte-se em convicção interna, em orientações dos seus interesses, em 

normas de conduta, em sentido ético, em seus desejos e seus propósitos.” (FACCI, 

2004, p.71).  

Entretanto, Vigotski (1998) enfatiza que os processos de formação de 

conceitos não atingirão sua plenitude sem o uso da palavra e dos signos, fatores 

estes indispensáveis para solucionar os problemas provenientes de nossas 

operações mentais, no momento em que um conceito está se formando. Ademais, 

 

A presença de um problema que exige a formação de conceitos não 
pode, por si só, ser considerada a causa do processo, muito embora 
as tarefas com que o jovem se depara ao ingressar no mundo cultural, 
profissional e cívico dos adultos, sejam, sem dúvida, um fator 
importante para o surgimento do pensamento conceitual. Se o meio 
ambiente não apresenta nenhuma dessas tarefas ao adolescente, não 
lhe faz novas exigências e não estimula o seu intelecto, 
proporcionando-lhe uma série de novos objetos, o seu raciocínio não 
conseguirá atingir os estágios mais elevados, ou só os alcançará com 
grande atraso. (VIGOTSKI, 1998, p.73) 
 
 
 

Segundo Facci (2004) a comunicação que o adolescente realiza com seu 

grupo, abre caminhos de reflexões sobre seu futuro, fato este que ajuda o indivíduo 

a estruturar seu sentido pessoal de vida. Sendo assim, os motivos para a realização 

das atividades se modificam, e voltam-se, na maioria das vezes, para o futuro. A 

atividade principal de desenvolvimento nesta fase passa a ser a atividade 

profissional de estudo.  

Nesta etapa, onde a idade escolar já está bem mais avançada, os 

estudos adquirem um caráter de orientação e preparação profissional. O 

desenvolvimento atinge seu apogeu quando o indivíduo ocupa um lugar na 

sociedade, tornando-se um trabalhador. (FACCI, 2004). 

A partir das análises feitas até aqui, pode-se inferir que o 

desenvolvimento psíquico dos seres humanos passa por diferentes etapas. Ter 

conhecimento sobre estas, auxilia na compreensão das formas de comportamento 
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que algumas crianças apresentam, provenientes de suas reações a certas 

influências do ensino escolar. (FACCI, 2004).  

Ademais, Leontiev (1978) salienta que o bom desenvolvimento psíquico 

ocorre na medida em que as práticas pedagógicas de ensino sejam bem conduzidas 

pelo professor, e que este, ao exercer seu papel, leve em consideração os 

processos em que se estruturam as novas formas intelectuais do psiquismo, formas 

estas que sofrem modificações durante as transições.  

Não obstante, aprendizagem e educação são processos que caminham 

rumo aos mesmos fins, ou seja, ambas estão em constante interação, e vislumbram 

o desenvolvimento pleno do indivíduo, sendo vistas como promotoras do processo 

de humanização. De acordo com Facci (2004), 

 

Significa organizar esta interação, dirigir a atividade da criança para o 
conhecimento da realidade e para o domínio – por meio da palavra – 
do saber e da cultura da humanidade, desenvolver concepções 
sociais, convicções e normas de comportamento moral. (FACCI, 
2004, p.77). 
 

 

Quando a criança se desenvolve, ela passa a fazer parte da sociedade, 

visto que se apropria do mundo humano a partir das relações concretas que 

estabelece com seu próximo. Tais relações são determinadas pelas condições 

concretas e reais nas quais ocorrem os processos de formação do Homem, bem 

como a maneira na qual se apropria das produções e do legado histórico e cultural, 

transmitidos mediante o fenômeno da educação. (FACCI, 2004). 

Nessa perspectiva,  

 

A atividade especial do escolar deve estar fixada na experiência 
histórico-social – nos objetos da cultura humana, nas diversas 
esferas de conhecimento e na ciência -; são os conhecimentos 
científicos que devem ser apropriados pelos alunos, levando-os a 
pertencer ao gênero humano. (FACCI, 2004, p.78). 
 

 

Diante deste contexto e a partir dessas premissas, pode-se afirmar que a 

abordagem histórico-cultural entende a educação, sobretudo, como formadora de 

Homens. Nesse sentido, como pensar e conduzir o ensino de crianças que 

apresentam um desenvolvimento atípico?  
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O próximo capítulo trará discussões que abarcam estes aspectos, 

refletindo, também, até que ponto as escolas contemplam a formação humana das 

crianças deficientes. 
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5 EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ATÍPICO E O COMPROMETIMENTO DA  

   HUMANIDADE DO SUJEITO DEFICIENTE 

 

Com base nas reflexões tecidas até o momento, se faz necessário, em 

primeiro lugar, compreender de que forma a deficiência (física e/ou intelectual) 

influencia o desenvolvimento da criança. A princípio, a deficiência se constitui uma 

realidade orgânica, o que faz com que o indivíduo não a perceba diretamente. 

 Entretanto, a partir do momento que o indivíduo sente as dificuldades 

acarretadas pela deficiência, bem como percebe que, como conseqüência desta, 

sua posição social é reduzida, a criança começa a incorporar sentimentos, e a 

deficiência adquire um caráter de desvio social. (VIGOTSKI, 1997). Se isso é 

verdade, “[...] a cegueira é um estado normal, e não patológico para a criança cega, 

e ela a percebe somente indiretamente, secundariamente, como resultado de sua 

experiência social, refletida nela.” (VIGOTSKI, 1997, p.79, tradução minha). 

 Localizado, então, neste patamar, todos os vínculos estabelecidos com 

as pessoas, os papéis sociais, as exigências e competências, bem como todas as 

funções que permeiam a existência social dos Homens, vão sendo reestruturadas e, 

exatamente neste momento, a deficiência começa a criar novas e particulares 

configurações e posições psicológicas. “Através desta posição, e somente através 

dela, o defeito influi no desenvolvimento da criança.” (VIGOTSKI, 1997, p.18, grifo 

original, tradução minha). 

Nesse sentido, pode-se dizer que é a exigência social de um tipo humano 

ideal que determina o desenvolvimento psíquico do indivíduo, e não a deficiência 

orgânica e biológica propriamente dita. A deficiência, então, passa a adquirir caráter 

desviante, exatamente por romper os padrões sociais estabelecidos. Nesse sentido,  

 

[...] à diferença do animal, o defeito orgânico do homem nunca pode 
manifestar-se na personalidade diretamente, porque o olho e o 
ouvido do Ser Humano não só são seus órgãos físicos, mas, 
também, órgãos sociais, porque, entre o mundo e o homem está, 
ademais, o meio social que refrata e orienta tudo o que parte do 
homem para o mundo e do mundo para o homem. [...] Por isso, a 
carência da visão e do ouvido implica, antes de tudo, a perda das 
mais importantes funções sociais, a degeneração dos vínculos 
sociais e o deslocamento de todos os sistemas de conduta. 
(VIGOTSKI, 1997, p.74, tradução minha). 
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Vigotski (1997) se atenta para um estudo complexo acerca da trajetória 

da educação especial, e constata que, até pouco tempo atrás, o campo teórico e 

prático dessa modalidade entendia a deficiência como um fenômeno limitado e 

quantitativo. Por meio dos métodos de medição, determinava-se o grau da 

insuficiência e o nível intelectual da criança, através de cálculos, proporções e 

escalas de investigação.  

Contudo, percebe-se que essa concepção permanece na sociedade atual, 

e, conseqüentemente, o estigma ainda acompanha os considerados “deficientes”. 

Por assim dizer, todo indivíduo que se encontra além ou aquém do padrão 

anatômico e/ou funcional pré-estabelecido, apresenta um desvio e uma 

anormalidade social. 

Com base nesses pressupostos, Vigotski (1997) assume uma posição 

extremamente contrária, afirmando que o desenvolvimento das crianças que 

apresentam alguma deficiência não é quantitativo, mas qualitativamente distinto das 

crianças ditas “normais”. Assim, todos os indivíduos apresentam possibilidades 

concretas de se desenvolver. Mais que isso,  

 

[...] o cego, o surdo e o débil mental podem e devem ser medidos 
com o mesmo padrão que a criança normal. Na realidade, não há 
diferença entre as crianças normais e anormais. [...] A diferença 
consiste, somente, no modo como se desenvolvem. [...] A 
anormalidade infantil, na grande maioria dos casos, é produto de 
condições sociais anormais. (VIGOTSKI, 1997, p.77-78, tradução 
minha). 
 
 

A concepção enraizada na compreensão da anormalidade como uma 

soma de funções e estruturas pouco desenvolvidas acaba por gerar interpretações 

simplistas e preconceituosas, as quais, via de regra, vão sendo incorporadas na 

dinâmica das relações sociais, transformando-se em um ciclo vicioso de conceitos e 

estereótipos, sem qualquer embasamento teórico ou científico.  

Entretanto, ao se levar em consideração a complexidade do intelecto 

humano, pode-se constatar que o atraso mental admite um vasto repertório de 

sistemas compensatórios, o que pressupõe, não apenas um, mas muitos tipos 

qualitativamente diferentes de educação. (VIGOTSKI, 1997). 

Para que a criança deficiente consiga lograr um desenvolvimento 

efetivamente integral, é necessário que a escola se organize, com métodos de 
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ensino e programas pedagógicos alternativos e adequados. Como sinaliza Vigotski 

(1997) a prática pedagógica deve estar permeada por instrumentos como, por 

exemplo, o alfabeto Braile, que auxilia os deficientes visuais, visto que cria um 

caminho alternativo de aprendizagem onde o caminho direto está comprometido. 

 

O cego lê, apalpando com os dedos os pontos em relevo. O 
importante é que lê, lê exatamente da mesma maneira que nós, e o 
eixo que o faz, mediante um procedimento distinto, com o dedo, e 
não com os olhos, não pode ter uma importância substancial. Por 
acaso não é a mesma coisa ler um texto alemão escrito em 
caracteres latinos ou góticos? O que importa é o significado, e não o 
signo. (VIGOTSKI, 1997, p.84, grifo original, tradução minha). 
 
 

Contudo, para que tais aspirações sejam alcançadas, é necessário 

superar a visão limitada de educação que as escolas especiais vivenciam hoje, as 

quais voltam sua prática, na maioria das vezes, para a assistência médica 

(fonoaudiólogos, fisioterapeutas), ou para a preparação para o mercado de trabalho. 

Não que tais atividades não sejam importantes, ao contrário, desenvolvem a 

motricidade, melhoram a dicção, despertam a criatividade, e proporcionam 

momentos de lazer. Entretanto, a educação dos sujeitos deficientes não pode/deve 

estar limitada a estes atendimentos. 

 Como já visto no primeiro capítulo, o Homem nasce com todas as 

potencialidades e aptidões para tornar-se Humano, entretanto, só conseguirá 

consolidar sua humanidade, mediante o processo de apropriação das formas de 

comportamento, da cultura e dos conhecimentos agregados e produzidos por toda a 

humanidade, desde seus primórdios. (LEONTIEV, 1978). Todavia, 

 

As teorias pedagógicas minimalistas e pessimistas [...] tentam, na 
prática, reduzir a educação da criança com atraso profundo a um 
adestramento [...]. A criança profundamente atrasada, que está 
dominando rudimentos do pensamento, da linguagem humana, das 
formas primitivas do trabalho, pode e deve receber da educação algo 
qualitativamente distinto que uma mera série de práticas 
automáticas. (VIGOTSKI, 1997, p.244, tradução minha). 
 
 

 Por assim dizer, a educação assume um papel fundamental, na medida 

em que sua prática de ensino deve voltar-se para a valorização da essência 

humana, buscando garantir a transmissão do legado histórico e cultural, não só às 



33 

 

crianças deficientes, mas também a todos os indivíduos, independente de sua cor, 

credo, classe social ou econômica.  

Trata-se, aqui, de uma complexa problemática, quando se leva em 

consideração, por exemplo, as conseqüências de uma educação minimalista, 

exatamente porque “[...] qualquer um sabe até que ponto uma criança normal, 

privada das condições adequadas de educação, mostra um abandono pedagógico 

tão grande, que chega a ser difícil distinguir-la do autêntico atraso mental.” 

(VIGOTSKI, 1997, p. 225, tradução minha). 

Além disso, os estudos de Leontiev (1978) mostram que, as aptidões 

psíquicas típicas do Homem não são determinadas, essencialmente, por fatores 

biológicos, mas sim, pelos processos históricos e culturais que foram se 

concretizando nas produções humanas. Essa compreensão, por sua vez, é de 

extrema importância, quando nos referimos ao potencial de aprendizagem dos 

indivíduos que apresentam alguma anormalidade.  

 

Se, portanto, distinguirmos nos processos psíquicos superiores do 
homem, por um lado, a sua forma, isto é, as particularidades 
puramente dinâmicas que dependem da sua factura morfológica e, 
por outro, o seu conteúdo, isto é, a função que eles exercem e a sua 
estrutura, então podemos afirmar que o primeiro elemento é 
determinado biologicamente e o segundo, socialmente. Será preciso 
sublinhar que o aspecto decisivo é o conteúdo? (LEONTIEV, 1978, 
p.257, grifo original). 
 
 

Nessa perspectiva, torna-se clara a importância de uma educação 

formativa para as crianças deficientes, entendendo que os processos superiores 

devem ser contemplados. Neste ponto, é importante salientar que, cientificamente, 

considerava-se impossível existir funções ou aptidões psíquicas sem que elas não 

fossem derivadas de seu órgão especializado.  

Entretanto, as pesquisas que Leontiev (1978) realizou, demonstraram 

resultados surpreendentes, os quais o fizeram corroborar com a concepção de que, 

“[...] ao mesmo tempo em que se formam, na criança, os processos psíquicos 

superiores especificamente humanos, aparecem, igualmente, os órgãos funcionais 

do cérebro que os realizam.” (LEONTIEV, 1978, p. 324). 

Não obstante, algumas teorias pedagógicas também chegaram a 

sustentar a idéia de que o desenvolvimento dos processos psíquicos superiores era 

completamente inacessível às crianças deficientes. (VIGOTSKI, 1997). Esta 
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concepção acaba por nortear as práticas pedagógicas das escolas especiais, que se 

orientam, na maioria das vezes, no desenvolvimento dos processos psíquicos 

elementares. Com isso, não se ensina às crianças deficientes a desenvolverem 

atividades que não sejam, somente, o aperfeiçoamento de técnicas sensório-

motoras, habilidades para o mercado de trabalho e distinção de cores, cheiros ou 

sons. “É por isso que a educação laboral prepara inválidos.” (VIGOTSKI, 1997, p.85, 

tradução minha). 

Dessa forma, é preciso que as escolas especiais compreendam que a 

educação social das crianças deficientes é imprescindível para lhes garantir o 

acesso à cultura humana, em suas formas mais desenvolvidas. Cultura essa que, a 

partir de sua apropriação, torna possível o desenvolvimento dos processos psíquicos 

superiores por parte daqueles que apresentam alguma anormalidade orgânica.  

Assim, a educação tem a responsabilidade de contribuir para o 

desenvolvimento humano destes indivíduos, devendo ser assumida como aparato 

fundamental, criando, para tanto, técnicas, mecanismos e sistemas especiais de 

signos, instrumentos, e símbolos, todos adaptados às características e 

peculiaridades da anormalidade infantil. (VIGOTSKI, 1997). 

Nessa direção, é preciso que as crianças que apresentam algum tipo de 

deficiência entrem em contato, numa ampla e constante comunicação com o mundo 

à sua volta. A aprendizagem, então, não deve restringir-se a um estado passivo, 

mas no compartilhamento de ações ativas e dinâmicas com outros Homens e em 

todas as esferas da vida social. 

 

Anteriormente, [...] os psicólogos estudavam de forma unilateral o 
processo de desenvolvimento cultural da criança. [...] Estudavam, por 
exemplo, como o desenvolvimento da linguagem ou o aprendizado 
da aritmética depende das funções naturais da criança, mas não 
estudaram o processo inverso: como a assimilação da linguagem ou 
da aritmética vai transformando as funções naturais do aluno, como 
ela reestrutura todo o curso do seu desenvolvimento natural. [...] 
Agora, o educador começa a compreender que, com a incorporação 
da cultura, a criança não só assimila algo dela, [...] mas, também, a 
própria cultura reelabora toda a conduta natural da criança e faz 
renascer, de um modo novo, todo o curso do desenvolvimento. 
(VIGOTSKI, 1997, p.183, tradução minha). 

 

Com base nisso, pode-se inferir que, as funções psíquicas superiores 

(atenção voluntária, pensamento abstrato, memória, etc), vão se constituindo 
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durante o desenvolvimento histórico do Homem, não como resultado de uma 

evolução biológica, mas como desenvolvimento humano de seres sociais. 

(VIGOTSKI, 1997). Nesse sentido, pode-se afirmar que, é somente nas relações 

sociais estabelecidas com o conjunto de Homens, num processo de apropriação das 

formas históricas e culturais de existência, que se vão consolidando os pilares de 

todas as formas intelectuais e exclusivamente humanas. Em contrapartida, “[...] o 

afastamento da coletividade ou a dificuldade do desenvolvimento social, por sua vez, 

determina o desenvolvimento incompleto das funções psíquicas superiores.” 

(VIGOTSKI, 1997, p.233, tradução minha).  

Pensar uma educação digna e integral para os indivíduos que apresentam 

alguma deficiência é compreendê-los como Seres Humanos. Sendo assim, urge a 

necessidade de fazer com que a sociedade, de modo geral, e os educadores, de 

maneira específica, se conscientizem que as crianças deficientes apresentam 

necessidades pessoais, sociais, afetivas e cognitivas como qualquer outra criança. A 

educação, então, deve assumir um papel de protagonista, garantindo, dessa forma, 

a consolidação da humanidade das mesmas.    

 

[...] as aquisições que a criança com atraso profundo consegue sob 
influência da educação, resultam, desde o ponto de vista do 
desenvolvimento, os valores fundamentais que a criatura do Homem 
pode adquirir, e sem os quais se vê forçada a permanecer em um 
estado semi-animal. A educação faz do idiota um homem. Com ajuda 
da educação, a criança profundamente atrasada cumpre o processo 
de formação do homem. (VIGOTSKI, 1997, p.243, grifo original, 
tradução minha). 
 
 
 

Nesta perspectiva, pontuamos que as situações enfrentadas pelos 

deficientes se vêem norteadas, sobretudo, pelo peso dos estigmas e dos 

estereótipos, os quais restringem, ou até mesmo impossibilitam, todas as 

experiências que poderiam ser vivenciadas nas relações sociais dos Homens com 

outros Homens.  

Por conseguinte, manifestam, muitas vezes, comportamentos 

culturalmente inadequados, não por limitações intelectuais, mas pela falta de uma 

educação que seja compatível com as necessidades humanas e essenciais à 

inserção do indivíduo na sociedade. Assim, a educação atual deve vislumbrar 

processos de conscientização, na medida em que desconstrói padrões de 
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normalidade, reconhecendo, verdadeiramente, a humanidade e potencialidade de 

todos os seres, independente de seus aspectos físicos ou intelectuais. 

Todavia, após todas as discussões explanadas, convém salientar que o 

preconceito ainda é a principal ferramenta de recusa contra as pessoas que 

apresentam algum tipo de deficiência. Isso porque estão longe de atender às 

exigências do modelo de Homem idealizado pelo atual discurso da sociedade 

vigente.  

Homem este que, a partir de seus atributos referenciais, possui valores 

morais, físicos e psicológicos, papéis sociais, competências e crenças julgadas da 

maneira como a sociedade espera de cada cidadão. Tais atributos e performances 

constituem-se padrões mutáveis, posto que caminham junto às transformações 

históricas e culturais bem como aos interesses hegemônicos, porém, são sempre 

preconizados pela sociedade. 

Diante deste contexto, pode-se dizer que, em virtude do grande 

preconceito e discriminação social, o pertencimento e participação efetivos das 

pessoas deficientes na esfera da vida humana, tornam-se comprometidos e, por 

vezes, inexistentes. Como visto,o bom ensino é o alicerce que dá a base para a 

construção da humanidade presente nos Homens. Entretanto, a garantia da 

humanidade vai além dos muros da escola, adquirindo uma dimensão muito mais 

ampla, que pode ser encontrada nos diversos setores da sociedade. 

Identificar-se como participante da vida social é transformar-se em um 

sujeito histórico e culturalmente humanizado. Todavia, a sociedade atual, em vez de 

ofertar reais possibilidades de atuação e participação aos deficientes, parece estar 

negando tais possibilidades, o que acaba por localizá-los, como anunciado por 

Vigotski (1997), em um patamar quase animal. 

Ora, se como visto no primeiro capítulo, o trabalho, a apropriação dos 

instrumentos, a aquisição das produções e riquezas acumuladas, bem como a 

comunicação e interação com outros Homens, formam, justamente, as maiores 

fontes de acesso e consolidação da humanidade dos sujeitos, onde encontrar e 

como identificar o humano no deficiente, diante de uma sociedade que segrega, 

infringe e impede o direito à participação ativa e consciente de tais pessoas nas 

dimensões da vida social e, conseqüentemente, da esfera humana? 

Essa realidade pode ser comprovada na vida cotidiana das pessoas que 

apresentam alguma deficiência. Os instrumentos históricos e culturais, por exemplo, 
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não são apresentados de maneira efetiva às crianças deficientes, o que impede que 

estas se apropriem, verdadeiramente, do conhecimento cristalizado em objetos 

palpáveis da cultura material. Os livros, os instrumentos musicais, as fotografias, os 

meios de transporte, os móveis de uma casa. Todos estes são produtos da ação 

criadora do Homem, e, por assim dizer, as práticas pedagógicas deveriam voltar-se 

de forma a ensinar as crianças deficientes a identificá-los bem como reconhecerem 

o porquê e para que foram construídos. 

O legado histórico e cultural da humanidade, a música, a dança, as artes, 

bem como as normas de convivência social também se fazem fundamentais. Servir-

se, adequadamente, dos instrumentos e apropriar-se de suas funções proporciona a 

vivência da dinâmica cotidiana e, conseqüentemente, a internalização da essência 

humana.  

Nessa perspectiva, transformar-se em um Homem é aprender as 

habilidades e os conhecimentos criados pela história social, como, por exemplo, 

sentar-se corretamente à mesa, utilizar os talheres, e não falar com a boca cheia. 

(LURIA, 1979). É aprender a falar e a ouvir na hora certa, não maltratar os colegas e 

respeitar os mais velhos.  

Entretanto, na realidade prática, a educação ofertada aos deficientes e a 

sociedade em geral, negligenciam tanto o peso e o valor que determinadas 

aprendizagens exerceriam nesses sujeitos, quanto a benéfica influência que 

mudaria, certamente, todo o curso de seu desenvolvimento.  

Diante da carga negativa dos estigmas e da discriminação concedida aos 

deficientes, a comunicação e interação com outros Homens ficam comprometidas e 

até mesmo inexistentes. A começar pelas possibilidades de acesso à vida cotidiana: 

a própria estrutura arquitetônica da sociedade barra muitos tipos de participação 

independente e digna dos deficientes. Preza-se, por exemplo, a beleza e 

suntuosidade das cidades/construções, porém, é visível o detrimento de sua 

funcionalidade.   

Disso decorre a razão pela qual essas pessoas quase não são vistas nos 

estabelecimentos públicos, no supermercado, no clube, no cinema, no teatro, enfim, 

na vida social. Lugares estes imprescindíveis para a construção de interações com o 

outro, e conseqüentemente, fundamentais para a constituição da personalidade, 

cidadania, sensibilidade e, sobretudo, humanidade.  



38 

 

O precário acesso das pessoas deficientes à cultura material e intelectual 

comprova o desinteresse que a sociedade demonstra ter frente àquele que não se 

enquadra nos atributos físicos e funcionais do ideal de Homem almejado pela 

sociedade vigente.  

Dessa forma, os critérios que existem para comparar a qualidade do feio 

e do belo, do mau e do bom, bem como os parâmetros que classificam os ideais de 

filho, de aluno, de família, entre tantos outros papéis sociais preconizados pela 

sociedade vigente, são os mesmos que desclassificam e colocam à margem todo 

aquele que foge à regra, que fere o estado harmonioso de saúde biológica e 

psíquica da vida social. 

Contudo, por mais contraditório que pareça, é preciso se atentar para 

uma importante questão: a partir do momento em que se nega o direito do outro à 

humanidade, todas as especificidades do maior legado que a espécie Homo Sapiens 

conquistou, a saber, as características exclusivamente humanas, a sensibilidade, 

fraternidade e coletividade, ficam comprometidas, posto que, ao violar a humanidade 

do outro, coloca-se em cheque a humanidade de si mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa buscou compreender a importância que a educação 

adquire no processo de desenvolvimento humano dos sujeitos deficientes. Para 

tanto, assentou-se em teóricos que permitiram refletir a constituição do humano 

enquanto um ser histórico e cultural. Humano este que se diferencia dos seus 

primeiros ancestrais no momento em que, por meio do trabalho, do desenvolvimento 

da linguagem e do pensamento consciente, modifica radicalmente, sua estrutura 

cerebral. Começa, então, a apropriar-se dos instrumentos materiais e intelectuais 

produzidos, criando especificidades tipicamente humanas. 

Todo o legado histórico e cultural da humanidade é transmitido das 

gerações mais antigas para as mais novas. Assim, os processos de transmissão e 

apropriação de conhecimentos, são processos de educação. Nesse sentido, este 

estudo também possibilitou compreender as principais práticas pedagógicas que 

devem nortear o trabalho e atuação de todo educador, na medida em que se 

constituem práticas fundamentais de formação, as quais contemplam as demandas 

e necessidades de todas as etapas da vida dos sujeitos. 

No caso das crianças deficientes, a educação volta-se, na maioria das 

vezes, para um ensino limitado a atividades mecânicas e profissionalizantes. Tais 

aprendizagens, entretanto, não são suficientes para garantir o acesso às produções 

e ao legado histórico e cultural da humanidade, o que, conseqüentemente, 

compromete o desenvolvimento integral desses sujeitos.  

Sendo assim, após as discussões tecidas nesta pesquisa, foi possível 

apreender o quanto a sociedade negligencia a humanidade dos considerados 

deficientes, negligência esta materializada tanto na precariedade da educação 

ofertada, quanto na falta de possibilidades de participação/atuação em todas as 

esferas da vida social. 

Finalizando, inferimos que, dada a complexidade deste tema, verifica-se a 

necessidade de outras discussões, uma vez que, como já sinalizado, a sociedade, 

ao longo do tempo, vem negando os direitos humanos não só do sujeito deficiente, 

mas de todo aquele que foge à regra e ao padrão estabelecido, como os pobres, os 

negros, os indígenas, entre outros. Assim, se faz necessário que outros estudos 

também contemplem discussões no que se refere à violação da humanidade.  
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