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RESUMO

As discussões que se dão em torno da atual proposta de educação inclusiva nos
dirigem à obra de Lev S. Vigotski (1896-1934), por uma única razão, ele é um autor
respeitado dentro do campo educacional, devido as suas teorias de aprendizado e
desenvolvimento humano, a qual apresenta os pressupostos que amparam a
referida proposta. O Objetivo desse estudo é o de analisar a caracterização do
processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual, bem como suas
orientações a respeito do seu atendimento educacional. Para isso foi realizada uma
análise de pesquisa documental do seu livro Obra Escogidas, Volume V,
“Fundamentos de Defectologia” de Vygotski (1997) que traz esclarecimentos sobre o
desenvolvimento de crianças com deficiência agregando novas perspectivas com
relação ao seu processo educacional. Vygotski (1997), dentro da sua concepção
sócio-genética destaca que um desenvolvimento cognitivo ou de linguagem terá
mais qualidade por meio das interações sociais. O autor também trata da
problemática de uma instrução inadequada do educador frente às dificuldades
infantis e os danos causados pela segregação das crianças com deficiência
intelectual acolhidas em Escolas Especiais. O autor relata a importância do convívio
escolar diverso e discorre que esse é ápice, para se conquistar aprendizagens
significativas, devido a mediação do ensino pelo professor ou por alguém mais
experiente. De modo geral, depreendemos das análises realizadas que o projeto de
inclusão escolar da criança com deficiência intelectual adquire pleno sentido, já que
sua convivência com os pares distintos tende a colaborar com seu avanço e com o
crescimento interpessoal de todos envolvidos.
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ABSTRACT

Discussions that occur around the current proposal for inclusive education in driving
the work of Lev S. Vygotsky (1896-1934), for one reason, he is a respected author in
the field of education, because of his learning theory and human development, which
presents the assumptions that support the proposal. The aim of this study is to
analyze will characterize the child's learning process with intellectual disabilities and
their guidelines regarding its educational services. For this documentary research
was conducted analysis of his book Work Escogidas, Volume V, "Fundamentals of
Defectology" Vygotsky (1997) that brings clarification on the development of children
with disabilities adding new perspectives regarding their educational process.
Vygotsky (1997), within its socio-genetic design emphasizes a cognitive or language
will have more quality through social interactions. The author also deals with the
problem of inadequate education educator front of the children's difficulties and the
damage caused by the segregation of children with intellectual disabilities
accommodated in special schools. The author describes the importance of diverse
school life and elaborates that's apex, to achieve significant learning because the
mediation of teaching by the teacher or someone more experienced. Overall, the
analyzes we infer that the project of school inclusion of intellectual disabled child
acquires full sense, since its coexistence with different pairs tend to collaborate with
their advance and interpersonal growth of all involved.

Key words: Defectology. Inclusion. Mediation. Interaction. Cognitive.
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1 INTRODUÇÃO

A Educação inclusiva é um tema que vem ganhando amplitude e

conquistando avanços em diversos espaços sociais, mas ainda há a necessidade de

envolvimento político, institucional e familiar para que esses avanços continuem

ocorrendo. Faz-se necessário a participação de todos, não apenas dos professores

e dos alunos, mas dos demais envolvidos com a educação, ampliando-se para

comunidade e diversos espaços sociais.

Esse trabalho busca discutir a importância do embasamento teórico dos

educadores, considerando os aspectos de desenvolvimento das crianças com

necessidades especiais e a sua inclusão na classe comum. Para tanto consiste em

uma análise da obra de Levi Semionovith Vigotski, autor que contribuiu com

análises sobre o processo de aprendizagem e desenvolvimento humano e, em

específico sobre as condições que favorecem e dificultam a aprendizagem e

desenvolvimento das crianças com deficiência. Neste trabalho focalizaremos as

suas contribuições em relação à compreensão da deficiência intelectual bem como

as suas orientações sobre o seu processo educacional.

A escolha deste tema foi motivada por diversos fatores, sendo eles interno

ao curso de Pedagogia e externo como o fato de ser mãe de uma criança com

deficiência intelectual, acredito que participarei das propostas inclusiva, ou como

educadora, ou como mãe, portanto estes fatores motivaram o interesse por essa

pesquisa.

Durante o período de graduação nas disciplinas de Psicologia do

Desenvolvimento e da Aprendizagem Infantil, juntamente com a matéria de

Educação Especial, ocorreram estudos e informações sobre a educação inclusiva.

Dentre os autores citados nestas disciplinas se destacou Vigotski, muito embora ele

não tenha tratado diretamente do processo de inclusão dos alunos com

necessidades educacionais especiais, visto que esse movimento ocorreu a partir

dos anos 90 do último século, porém suas pesquisas apontam para importância da

criança conviver com pares com diferentes níveis de desenvolvimento.

Vygotski (1997) expõe sobre os danos do isolamento e da segregação social

de crianças com deficiência, também discorre sobre o papel fundamental do
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educador no processo de aprendizagem e superação de dificuldades dessas

crianças.

A partir do contato com essa teoria e com a proposta de educação inclusiva, a

qual tem gerando inquietação no âmbito escolar e alguns questionamentos surgem,

tais como: Será que a formação dos professores é adequada? Eles têm

embasamento teórico suficiente para desenvolver a inclusão? Há diferença no

desenvolvimento de crianças deficiente das demais? Tendo como base esses

questionamentos buscamos por meio da leitura das - Obras Escogidas de Vygotski,

Volume V, Fundamentos de Defectologia (1997), esclarecer quais condições são

adequadas para o desenvolvimento e aprendizagem de uma criança com deficiência

intelectual e quais são prejudiciais.

Desta forma, este estudo parte dos seguintes questionamentos: quais os

subsídios que a obra de Vigotski - Obras Escogidas de Vygotski, Volume V,

Fundamentos de Defectologia (1997) oferece para compreensão da deficiência

intelectual?  Como deve ser o atendimento educacional de crianças com deficiência

intelectual na sua perspectiva?

As análises aqui apresentadas buscam refletir o porquê é necessária à

inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais com crianças que

não apresentam tais necessidades, tomando como base os pressupostos de Levi S.

Vigotski no que tange o desenvolvimento infantil. Destaca-se, portanto, que é o

professor o incumbido de abreviar as distâncias, estimulado participações e criando

ambientes favoráveis para que ocorram parcerias, transformando o individual em

coletivo.

Vygotski (1997) analisa diversas deficiências, como a cegueira, a deficiência

auditiva, a deficiência física e a deficiência intelectual e seus níveis, em específico

neste trabalho destacamos as suas considerações a respeito da deficiência

intelectual no que referem se as suas características, limitações e os efeitos da

segregação para sua aprendizagem.

Considerando esse contexto a seguir apresentamos os objetivos deste

estudo.

______________________
1 Considerando que esta pesquisa refere-se às obras de Vigotski, apresentam a escrita de seu nome
em duas formas como, Vygotski,(2008)Vygotski (1997) e Vigotski (2003), Vigotski (2004).Optamos
por citar o autor sempre na maneira VIGOTSKI nas referências, para facilitação de leitura.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo

Analisar o livro: Obras Escogidas de Vygotski, Volume V, Fundamentos de

Defectologia de Vygotski (1997) em relação à caracterização do processo de

aprendizagem da criança com deficiência intelectual, bem como suas orientações a

respeito do seu atendimento educacional.

2.2 Objetivos Especificos

Levantar as condições que favorecem e dificultam o processo de

aprendizagem e desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual.

Identificar os prejuízos do atendimento segregado para o processo de

aprendizagem e desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual.

Identificar a importância do convívio social para as crianças com deficiência

intelectual.

Para tanto, o presente trabalho está dividido da seguinte maneira: compondo

o primeiro capítulo apresentamos à introdução, no segundo os objetivos geral e

específico desta pesquisa, logo após no terceiro capítulo a fundamentação teórica,

com uma breve discussão sobre a inclusão das crianças com deficiência intelectual

no ensino regular, juntamente com aspectos que apontam a necessidade do

cumprimento da lei de aceso desse aluno ao ensino regular. E as considerações de

Vigotski sobre o desenvolvimento infantil. No quarto capítulo apresentaremos o

método desenvolvido para se alcançar os objetivos. O quinto capítulo contempla os

resultados deste estudo a partir da análise da obra selecionada de Vigotski (1997).

Por fim, no sexto capítulo, apresentamos as considerações finais.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 A Educação Inclusiva

Iniciaremos este estudo apresentando o conceito de educação inclusiva

pautando-se em Glat, (2007), que descreve que;

A Educação Inclusiva significa um novo modelo de escola em que é
possível o acesso e a permanência de todos os alunos, onde os
mecanismos de seleção e discriminação até então utilizados são
substituídos por procedimentos de identificação e remoção das
barreiras para a aprendizagem. Para tornar-se inclusiva a escola
precisa formar seus professores e equipe de gestão e rever as
formas de interação vigentes entre todos os segmentos que a
compõem e que nela interferem. (Glat, 2007, p. 16).

A proposta de educação inclusiva “vem se consolidando desde os anos finais

do século XX, alicerçado nas proposições expressas em Declaração Mundial de

Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994)”. (VITALIANO ;

DALL’ACQUA, 2010, p.25).

É na escola que as crianças terão suas primeiras experiências socioculturais,

ampliando sua visão de mundo e o respeito às diferenças, conforme define a

Declaração de Salamanca 1994:

[...] as crianças e jovens com necessidades educativas especiais
devem ter acesso às escolas regulares, que a elas devem se
adequar [...] elas constituem os meios mais capazes para combater
as atitudes discriminatórias, construindo uma sociedade inclusiva e
atingindo a educação para todos. (Salamanca, 1994, p.8-9)

Glat (1998, p.214), menciona que crianças com deficiência intelectual passam

pelos mesmos estágios de aprendizagens que as demais crianças, o qual algumas

vezes pode se dar em um processo mais lento. Sobre a deficiência intelectual,

Falconi e Silva (2003) esclarecem que:

São consideradas pessoas com deficiência intelectual aquelas que
possuem funcionamento intelectual significativamente inferior à
média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas
a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
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comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização da
comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e
trabalho. O deficiente intelectual necessita aprender a ser e a viver
como realmente é: uma pessoa com direitos e deveres, que
necessita ser educado de forma significativa a fim de ser capaz de
valorizar a visão positiva de si mesmo e estimular seu desejo e
confiança para conquistar competência intra e interpessoal.
(FALCONI e SILVA, 2003, p.01).

O professor deve ser capaz de utilizar técnicas apropriadas para estimular o

processo de aprendizagem do aluno com deficiência intelectual, buscando solidez

teórica e reflexões pedagógicas.

[...] incluir este aluno significa garantir a ele espaços de diálogo,
participação, interação com colegas de turma e professores. Para
tanto, a adoção de metodologias diferenciadas de ensino, trabalho
colaborativo em sala de aula, trabalho com material diferenciado e
outras estratégias são algumas das possibilidades de garantir aos
alunos com DI uma relação diferente com os conteúdos. (ANTUNES,
2012, p. 110).

A Declaração de Salamanca, baseando-se na qualidade educacional de

todos, acrescenta que o educador deve utilizar formas mais eficazes para o

desenvolvimento de uma educação inclusiva que seja capaz de integrar todos os

envolvidos alunos, família e comunidade escolar, portanto:

Devem ser disponibilizados recursos para garantir a formação dos
professores de ensino regular que atendem alunos com
necessidades especiais, para apoiar centros de recursos e para os
professores de educação especial ou de apoio. Também é
necessário assegurar as ajudas técnicas indispensáveis para garantir
o sucesso de um sistema de educação integrada, cujas estratégias
devem, portanto, estar ligadas ao desenvolvimento dos serviços de
apoio a nível central e intermédio. (Declaração de Salamanca, 1994,
p. 42).

É por meio da mediação do professor que a criança irá adquirir os

conhecimentos, hábitos de rotina, sentimentos e comportamentos espelhados na

sociedade, cabe “[...] a educação o desafio de possibilitar que as novas gerações se

apropriem das máximas qualidades humanas criadas ao longo da história pelos

homens e mulheres que nos antecederam.” (MELLO, 2007, p.12).
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O professor deve buscar meios de acompanhar a evolução da criança ao

longo de períodos, compartilhando de sua evolução, juntamente com a família

promovendo na criança anseios para sua independência e autonomia.

A proposta pedagógica da Educação Inclusiva passa claramente pela
oferta de oportunidades de aprendizagem diversificadas para os
alunos. Se a ‘diferença é comum a todos’ e assumimos a classe
como heterogênea é importante responder a essa heterogeneidade
em termos de estratégias de ensino e aprendizagem. (RODRIGUES,
2006, p.11)

O educador é o responsável pela socialização, aprendizagem e construção de

conhecimento dos alunos, e isso se estende aos alunos com Necessidades

Educacionais Especiais, sendo assim, a inclusão é uma proposta de restabelecer a

essas crianças seu lugar frente aos espaços sociais, pois uma educação de

qualidade é direito de todos.

O professor precisa ser ajudado a refletir sobre a sua prática, para
que compreenda suas crenças em relação ao processo e se torne
um pesquisador de sua ação, buscando aprimorar o ensino oferecido
em sala de aula. O professor, na educação inclusiva, precisa ser
preparado para lidar com as diferenças, com a singularidade e a
diversidade de todas as crianças e não com um modelo de
pensamento comum a todas elas. (PRADO & FREIRE, 2001, p.5).

A formação de um professor reflexivo, ciente do aluno que ele quer formar, é

algo que deve ser trabalhado nas universidades, percebemos com Vitaliano (2010,

p.39), que o processo de formação atual se mantém muito distante das

necessidades sentidas pelos professores em sua prática em sala de aula com

alunos com NEE. Marqueza (2005) considera que devem ocorrer modificações na

maneira de perceber e atuar pedagogicamente com as crianças para a efetivação da

proposta de educação inclusiva.

A formação dos professores é uma questão que se torna
especialmente relevante no momento que a ação docente passa a
fazer parte de uma educação regida pelo paradigma da inclusão.
Formar indica movimento, continuidade, se realiza numa cultura. O
formar-se professor é, ao mesmo tempo, formar-se pessoa. Não se
forma professor separado do processo de construção de uma
identidade. A formação transcende a apropriação de conhecimentos
específicos e o desenvolvimento de habilidades instrumentais para
chegar à formação de atitudes. (MARQUEZA, 2005, p. 7).
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Considerando que este estudo visa analisar uma das obras de Vigotski em

relação a sua compreensão acerca da deficiência intelectual, bem como suas

análises sobre o  processo educacionais desse grupo, a seguir apresentamos

alguns de seus principios em relação ao desenvolvimento e aprendizagem humana.

3.2 O desenvolvimento Infantil segundo Vigotski

O fundamento básico para o desenvolvimento humano pautando se na teoria

de Vigotski se dá por meio do processo histórico-social. Para o autor são as

interações entre as pessoas, experiências socioculturais nas relações humanas que

impulsionam a ampliação de conhecimentos.

Vigotski (1997) retrata que o desenvolvimento envolve aspectos intelectuais e

afetivos durante a solução das tarefas adequadas, aponta as condições ideais para

que a criança passe por transformações essenciais, que as torne capaz de

desenvolver as estruturas humanas fundamentais, como as psíquicas e de

linguagem, apoiando-se nas suas interações sociais em grupo (família, escola, etc.).

O conceito trazido por Vigotski (2008), de Zona de Desenvolvimento Proximal

(ZDP), impulsionada pela aprendizagem, indica que uma criança com ou sem

deficiência intelectual pode superar suas dificuldades por meio da correta mediação.

Por exemplo, um adulto que indique a realização de determinada atividade,

fornecendo para sua realização os auxílios necessários, contribuiria para o

aprendizado da criança, ou também se esse adulto recomendasse que um colega

mais “experiente” auxiliasse a criança com dificuldade seria possível, elevar essa

criança de nível. “[...] no existe diferencia esencial alguna entre la educacion del nino

con defecto y la educacion del nino normal. ” (VIGOTSKI, 1997, p. 62).

Assim seria possível que o aluno com deficiência intelectual, alcançar outro

nível de aprendizagem, (VIGOTSKI, 2008, p.379). Portanto, esse nível seria

estimulado por meio de um conceito de Vigotski denominado de MEDIAÇÃO. A

mediação ocorre por meio do intercâmbio de alguém mais experiente com um

menos experiente, ou seja, a interação do que sabe mais para o que sabe menos.

Em resumo, a Zona de Desenvolvimento Proximal é;
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[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se
costuma determinar pelo meio da solução independente de
problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado
através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou
em colaboração em companheiros mais capazes. (VIGOTSKI, 2008,
p. 97).

Para Vigotski, o uso da Mediação pode impulsionar a ZDP, e é o aspecto

primordial para a aquisição de conhecimento, pois implica na transformação de um

processo interpessoal num processo intrapessoal. Os estágios de internalização dos

conhecimentos em sua composição interna ocorrem através da influência externa

(VIGOTSKI, 2008, p.98). “EI nino aprende a emplear funcionalmente determinados

signos como medio para ejecutar tal o cual operacion psicologica. De tal manera, las

formas elementales y primitivas de conductase convierten en actos y procesos

culrurales mediados. (VIGOTSKI, 1997, p.347)”, a ação da interação entre os mais e

menos “experientes”.

Compreender o conceito de mediação e como ocorrem as internalizações,

são importantes para promover as aprendizagens. A ZDP lida com formas culturais e

conteúdos que precisam ser apreendidos pelos sujeitos. ”[...] é essencial que o

professor conheça múltiplas formas de eliminar e contornar dificuldades e barreiras e

que possa, a partir deste trabalho, acreditar e fazer acreditar que o aluno é muito

mais do que as dificuldades e que existem variadas formas para se chegar ao

sucesso” (RODRIGUES, 2008, p. 15).

Contudo, o educador obterá sucesso se o estímulo for adequado, e a criança

transformará uma atividade externa em interna, assim, um processo interpessoal só

passara por modificações expressivas se o estímulo for adequado, só assim passará

a fazer sozinha amanhã aquilo que hoje precisa de auxílio (VIGOTSKI, 2008, p.98).

Podemos dizer, então, que a teoria da ZDP se opõe aos modelos de educação

tradicional, pois a educação para o autor pretende alcançar níveis mais profundos

que o de só instruir e transmitir o conhecimento ele contempla uma mudança

psíquica na criança.
[...] el principio fundamenral de la ensenanza y el unico terreno firme
para la formacion del lenguaje y del pensamiento plenos de
contenido real, es la capacidad de actuar, el apoyo en la actividad
practica que educa la aptitud para plantearse objetivos, para
planificar y pensar ( VIGOTSKI 1997,p.371)
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A seguir apresentaremos o método escolhido para realização do presente

estudo.

4 MÉTODO

4.1 Caracterização da Pesquisa

O presente estudo se constitui em uma pesquisa de análise documental, a

qual apresenta objetivos mais específicos que uma pesquisa de caráter bibliográfico.

Segundo Marconi e Lakatos; “A característica da pesquisa documental é que a fonte

de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que

se denomina de fontes primárias”. (LAKATOS e MARCONI, 2010, p.157). Ainda

sobre a pesquisa documental Lüdke e André descrevem que “a análise documental

pode se constituir numa técnica valiosa de abordagens de dados qualitativos, seja

complementando as informações obtidas por muitas técnicas, seja desvelando

aspectos novos de um tema ou problema”. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p.38)

4.2 Identificação da fonte principal

Para o desenvolvimento deste estudo, foi utilizado como fonte principal de

pesquisa, o livro Obras Escogidas de Vygotski, Volume V, Fundamentos de

Defectologia (1997).  Essa obra foi selecionada considerando suas possíveis

contribuições no que se refere à compreensão da deficiência intelectual e

orientações sobre seu processo educacional.

4.3 Procedimentos

A obtenção da fonte, o livro Obras Escogidas de Vygotski, Volume V,

Fundamentos de Defectologia ocorreu por meio da Professora orientadora do

trabalho. Os demais livros utilizados para discussão dos resultados foram
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disponibilizados nas disciplinas do curso de Pedagogia, principalmente nas matérias

de Psicologia, Educação Especial e Dificuldade de Aprendizagem, que fazem parte

do currículo do curso de Pedagogia. Além desses, realizamos a busca de textos

relacionados ao assunto por meio de consulta a artigos disponíveis em determinados

sites. A busca se deu da seguinte forma: para encontrar alguns textos de sobre o

assunto foi utilizado os seguintes descritores; Defectologia, Deficiência para

Vygotsky, Deficiência para Vigotski, Inclusão segundo Vygotski, utilizando os sites

de busca como: Google Acadêmico, Periódicos da CAPES, Biblioteca Virtual da

Universidade Estadual de Londrina e uma Revista específica de Educação Especial:

Revista Educação Especial. Também complementamos as análises por meio de

livros retirados da biblioteca universitária, e a utilização de livros online disponíveis

na internet para complementar a discussão e a construção desse trabalho.

Esclarecemos que na obra, Fundamentos de Defectologia de Vygotski (1997)

para designar a deficiência intelectual ou a criança com essa deficiência o referido

autor utilizou diversos termos, os quais atualmente são considerados pejorativos,

tais como; idiotas, débil, retardado, imbecil, atrasado, com defeito, tontos, em nossas

análises o substituímos pelo termo atual deficiência intelectual, nos momentos em

que trazemos as análises do autor em citação direta, manteremos os termos por ele

utilizados no texto.

Para realizar as análises na obra de Vigotski pertinentes aos objetivos da

pesquisa utilizamos as palavras que identificamos na leitura do texto que se referiam

à deficiência intelectual, apresentadas anteriormente. O procedimento que utilizamos

para fazer essa busca foi semelhante ao desenvolvido por NOZI (2003).  Ao abrir o

livro no programa Adobe Reader, clicarmos com o botão direito do mouse sobre o

arquivo, nesse aparecia várias opções selecionamos a ferramenta Search. Esta

ferramenta do Adobe Reader permite localizarmos palavras ou frases específicas

dentro de um arquivo no formado de PDF. Ao localizar essas palavras era feita uma

leitura e a análise de parágrafos anteriores e posteriores, e se relacionado ao tema

se era extraído para a construção do texto.

Ao inserir uma palavra ou frase para busca, o programa apresenta uma lista

de todas as contidas dentro do arquivo. Para a localização dos trechos, basta

utilizarmos a seta para cima ou para baixo do teclado do computador que o

programa vai encontrando imediatamente o termo em cada página, sendo que a

palavra, ou termo, fica grifado, facilitando sua localização no texto.
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Para a escolha das palavras que seriam utilizadas como critério de seleção

dos dados para análise, dentre os documentos selecionados, recorremos ao tema

proposto apontamentos de Vigotski relacionados às crianças com deficiência

intelectual. As palavras escolhidas para a pesquisa nos arquivos em PDF foram as

que descrevem a criança com deficiência intelectual, a escola especial na obra de

Vygotski (1997), destaco que estão no seu idioma de origem (Espanhol), essas

palavras foram; Idiota, retraso, retrasado, débil, debilidad, débiles, tontos,

especiales, dificultad, dificutamos, educación, anormal, anormales, segregar.

Assim, conforme as palavras foram atendendo aos desígnios de pesquisa,

elas iam sendo recortadas do texto e imediatamente identificadas. Os trechos eram

colocados entre aspas, no idioma de origem identificado pela sua respectiva

referência, conforme estabelece as normas da ABNT: sobrenome do autor, ano e

página.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa considerando

seus objetivos.

5.1 Condições que favorecem e dificultam o processo de aprendizagem e
desenvolvimento das crianças com deficiencia intelectual

Vigotski (1997) destaca que para que ocorra uma modificação na

aprendizagem da criança com deficiência intelectual, é necessário que haja

qualidade nas suas relações sociais juntamente o atendimento pedagógico

adequado, “La educacion del nino anormal debe basarse en una elevada nocion de

la personalidad humana, en la comprension de su unidad e integridad organica.

(VIGOTSKI, 1997, p.46). Entendemos, portanto, que a diferença consiste na

qualidade da transmissão e da mediação.

Para o autor, a deficiência de uma função ou lesão de um órgão, faz com que

o sistema nervoso central e sua estrutura psíquica assumam a tarefa de compensar

o defeito. Esta ideia compõe o núcleo central da sua teoria de compensação de

desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual, “todo defeito cria os

estímulos para elaborar uma compensação” (VIGOTSKI, 1997, p.14). Portanto

ocorre uma “troca” ou “transferência” cerebral, de um ponto com defeito para outro,

(se devidamente estimulado) esse é o fundamento da compensação.

Defecto y compensacion. Cualquier defecto, es decir, cualquier
insuficiência corporal pone al organismo ante la tarea de superarlo,
de completar la insuficiencia, de compensar el dano que causa. De
tal manera, la influencia Del defecto es siempre doble y
contradictoria: por un lado, debilita el organismo, quebranta su
actividad, constituye un factor negativo; por otro lado, precisamente
porque dificulta y perturba la actividad del organismo sirve de
estimulo para un desarrollo mayor de otras funciones, impulsa y
estimula al organismo a una actividad acentuada que pueda
compensar la insuficiencia y superar las dificultades.Esta es una ley
general, aplicable por igual a la biologia y a la psicologia del
organismo: el valor negativo del defecto se transforma en el valor
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positivo de la compensacion, es decir, la insuficiencia resulta ser un
estimulo del desarrollo y de la actividad acentuados. Se diferencian
dos clases fundamentales de compensacion: una directa uorganica y
otra indirecta o psiquica. La primera se produce, la mayor parte de
las veces, en presencia de una lesion o extirpacion de uno de los
organos pares. Por ejemplo, en la extirpacion de un rinon, de un
pulmon, etc., el organo remanente se desarrolla en forma
compensatoria y asume las funciones del organo afectado. Alii donde
la compensacion directa es imposible, El sistema nervioso central y
el aparato psiquico del hombre se hacen cargo de La tarea, creando
sobre el organo enfermo o insuficiente, una sobreestructura
defensiva por medio de las funciones superiores que garantizan su
trabajo. (VIGOTSKI, 1997, p.197)

Para ele, proporcionar elementos pedagógicos baseados na “compensação”

não possibilita a “cura” da deficiência, mas oferece alternativas que contribuirão para

o desenvolvimento de áreas potenciais. “Como cualquier proceso de superacion y de

lucha, tambien la compensacion puede tener dos desenlaces extremos: la victoria y

la derrota, [...]” (VIGOTSKI, 1997, p.16)

Vigotski considera que o corpo humano, assim como o desenvolvimento

psíquico é capaz de se superar e de se compensar perante um defeito, ou pela falta

de alguma parte. De mesmo modo que é possível se viver com um único rim ou

pulmão ou parte do fígado, é possível transferir funções cognitivas para outras áreas

cerebrais.
La educacion de ninos con diferentes defectos debe basarse en que,
simultaneament con el defecto tambien estan dadas las tendencias
psicologicas de orientacion opuesta, estan dadas las posibilidades
compensatorias para superar el defecto y que precisamente son
estas las que salen al primer plano en el desarrollo del nino y deben
ser incluidas en el proceso educativo como su fuerza motriz.
Construir todo el proceso educativo siguiendo las tendencias
naturales a la supercompensacion, significa no atenuar las
dificultades que derivan del defecto, sino tensar todas las fuerzas
para compensarlo, plantear solo tales tareas y hacerlo em tal orden,
que respondan a la gradualidad del proceso de formacion de toda la
personalidad bajo un nuevo ângulo. (VIGOTSKI, 1997, p.47)

O autor nos diz que a educação da criança com deficiência intelectual deve

ser diferenciada e constituída não de maneira a acentuar suas dificuldades, mas

essa deve culminar a favor da superação do das dificuldades. Destarte Vigotski

(1997) destaca que através de recursos adequados é possível a criança deficiente

intelectual desenvolver suas funções superiores.
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El papel de los recursos auxiliares, con los que se va enriqueciendo
el nino durante su desarrollo, conduce a la segunda tesis
fundamental que caracteriza los procesos compensatorios, a la tesis
sobre la colectividad como factor de desarrollo de las funciones
psiquicas superiores del nino normal y anormal. (VIGOTSKI, 1997,
p.139)

A elevação do desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual está

diretamente ligada à possibilidade de “compensar” seu defeito, se os estímulos e

mecanismos utilizados forem adequados, como também se estimulados pela

coletividade assim;
[...] sumamente importante que puede formularse del siguiente modo:
el desarrollo de las formas superiores de la conducta se realiza por
presion de la necesidad; si el nino no tiene necesidad de pensar,
nunca pensara.Si las dificultades organizadas por ustedes lo obligan
a enmendar su conducta, a pensar antes de actuar, a tomar
conciencia verbalmente, [...] (VIGOTSKI, 1997, p.183)

A aproximação das relações sociais adequadas acontecerá de maneira

favorável se o desenvolvimento de crianças com deficiências intelectuais for

aguçado para chegar ao ápice se sua potencialidade, “Aqui nos encontramos com

un momento esencial: la colectividad infantil es la fuente, el medio nutricio del

desarrollo de las funciones psicologicas superiores, cuando existe cierta diferencia

optima en eI nivel intelectual de los ninos que la componen. ” (VIGOTSKI,1997, p.

140), a criança com deficiência intelectual não é simplesmente menos desenvolvida

que a criança sem deficiência, mas seu desenvolvimento, apenas ocorre de outro

modo diferenciado, num processo mais lento.

Essas diferenças, portanto, ocorrem nas estruturas orgânicas e psíquicas, e o

desenvolvimento da personalidade é o que distingue a criança mentalmente

deficiente de uma criança sem deficiência e não são propriamente proporções

quantitativas.
[…] Así como el niño en cada etapa del desarrollo, em cada una de
su fases presenta uma peculiaridad cuantitativa, una estructura
específica del organismo y de La personalidad, de igual manera el
niño deficiente presenta un tipo de desarrollo cualitativamente
distinto, peculiar. (VIGOTSKI, 1997, p.12)

Assim por consequência o desenvolvimento incompleto das funções

psicológicas superiores na pessoa com deficiência intelectual, segundo Vigotski

(1997), não é somente devido a sua patologia em si, esta pode ser agravada, devido
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obstáculos secundários que aparecem em relações sociais pobres de estímulos.

Os pressupostos de Vigotski (1997) nos mostram a importância e a necessidade das

experiências sociais para o desenvolvimento do intelecto, moral e afetivo, ou seja, de

todo desenvolvimento humano.

El nino con defecto y el nino normal. EI proceso de compensacion
provocado por el defecto puede tener diferentes desenlaces, que
dependen de la gravedad del propio defecto, de la reserva
compensatoria, es decir, de la riqueza de los restantes organos y
funciones del organismo que son incorporados para la compensacion
del defecto y, por ultimo, dependen de la educacion, es decir, de cual
sea la orientacion consciente que se Ie de a este proceso. Si no se
logra la compensacion, estaremos ante un nino profundamente
enfermo, notariamente anormal y gravemente deficiente. Si la
compensacion tiene exito, puede conducir a la elaboracion de
funciones compensatorias, a la revelacion de aptitudes. Lo que
observamos con mayor frecuencia es un nivel medio de
compensacion, mas o menos aproximado a un tipo social
determinado de personalidad; en este caso estamos ante un nino
socialmente apto y capaz de trabajar, es decir, ante un nino normal.
(VIGOTSKI, 1997, p.202)

Para Vigotski (1997), não deve existir um modelo universal de

desenvolvimento humano onde se enquadre todos os indivíduos por meio de um

padrão, pois a realidade e o dia a dia, os aspectos familiares, experiências culturais,

das relações humanas, assim como o sistema funcional biológico, psicológico que a

criança utiliza para aprender não é igual ao utilizado por outra. ”La colectividad es la

Fuente del desarrollo de estas funciones, en particular, en el nino mentalmente

retrasado. ” (VIGOTSKI,1997, p.140)

As interações sociais podem promover mudanças comportamentais e

psíquicas da criança com dificuldades ou com deficiência intelectual. “El camino al

perfeccionamiento pasa a traves de la superacion de los impedimentos, la dificultad

de la funcion constituye el estímulo para su elevación.”(VIGOTSKI, 1997, p. 43)

Os processos afetivos e intelectuais representam uma conexão, mas esta não

é uma unidade estática, portanto permitem a reorganização dos princípios

psicológicos, que são de fundamental importância para todos os sujeitos.

[...] la psicologia moderna, la cual há demostrado que la variabilidad
de los nexos y relaciones interfuncionales, la reorganizacion de lós
sistemas de la conciencia en el sentido de la aparicion de nuevas
correlaciones entre las funciones constituyen el contenido
fundamental de todo el desarrollo psicologico de los ninos normales y
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anormales. Esto se refiere enteramente a la cuestion que nos
interesa: la relacion entre El intelecto y el afecto. El cambio de su
relacion en el curso del desarrollo es un caso particular de la
variabilidad de los nexos y relaciones interfuncionales en el sistema
de la conciencia. El cambio de sus relaciones es el hecho
fundamental y decisivo en toda la historia del intelecto y el afecto del
nino, y quien soslaya este hecho deja a un lado el punto principal y
central de todo el problema.Comprender la peculiaridad del nino
mentalmente debil significa, en primer termino, que no se trata
simplemente de trasladar el centro de gravedad del defecto
intelectual a los defectos en la esfera afectiva, sino que implica
elevarse en general por encima de la vision metafisica y aislada del
intelecto y el afecto como esencias independientes, reconocer su
vinculo interno y su unidad, liberarse de la concepcion del nexo entre
intelecto y afecto como una dependencia unilateral mecânica del
pensamiento respecto al sentimiento. (VIGOTSKI, 1997, p, 272)

De acordo com o autor, o desenvolvimento da criança com deficiência

intelectual, passa pelos mesmos estágios de desenvolvimentos de uma criança

“normal”. A diferença consiste na formação dos processos superiores, ou seja,

ocorre de forma diversificada em aspectos de tempo e estímulos (mediação). “La

unidad del afecto y del intelecto, constituye la tesis fundamental sobre la cual- como

si fuese una piedra angular- debe ser construida la teoria sobre la natureraleza de la

debilidad mental congênita en la infância” (VIGOTSKI, 1997, p. 26).

O processo de compensação se aguçado fará o defeito se reestruturar, isto

dependendo da gravidade do próprio defeito. Dessa forma, para que o mesmo

ocorra, pressupõe uma orientação consciente desse processo. “La compensacion,

como reaccion de la personalidad al defecto da inicio a nuevos procesos indirectos

de desarrollo, sustituye, sobreestructura, nivela las funciones psicológicas. ”

(VIGOTSKI, 1997, p.17)

Assim podemos destacar os danos que as carências sociais ou afetivas

provocam nas crianças, principalmente nas com deficiência intelectual, a falta da

interatividade pode causar danos nas relações sociais e comportamentais

estendendo se para o futuro, por isso é necessário à interação de pares distintos.

[...] diferencia de niveles intelecruales es una condicion importante de
la actividad colectiva. El idiota que se encuentre entre otros idiotas, o
el imbecil que se halla entre otros imbeciles, se ve privado de esta
Fuente vivificante de desarrollo. [...], observo cierta vez que el idiota
privado de una educacion correcta sufre en su desarrollo no menos,
sino mas que el nino normal. (VIGOTSKI, 1997, p. 225)
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Para todos os seres humanos as principais fontes sociais, a família/escola,

podem contribuir ou dificultar os caminhos para o desenvolvimento. Vigotski (1997)

defende que as crianças com deficiência devem ter a mesma preparação que as

demais para que assim possam também participar da sociedade.

[...] aplicando metodos y procedimientos especiales, adaptados alas
caracteristicas especificas de su estado, deben estudiar lo mismo
que todos los demas ninos, recibir la misma preparacion para la vida
futura, para que despues participen en ella, en cierta medida, a la par
con los demas. (VIGOTSKI, 1997, p.149)

Para tanto, é importante a distinção entre defeito primário os de origem

biológica determinados no nascimento do indivíduo e o defeito secundário, aqueles

decorrentes de fatores sociais inadequados.

Por eso es facil imaginar que las consecuencias de una educacion
incorrecta alteran mucho mas las posibilidades reales de desarrollo
del nino retrasado que del normal, y cualquiera sabe bien hasta que
punto un nino normal, privado de las condiciones adecuadas de
educacion, muestra tal abandono pedagogico que suele ser dificil
distinguirlo del autentico retraso mental. Si se tiene en cuenta que se
trata de ninos con retraso profundo, es decir, de aquellos cuyo
desarrollo, em general, esta restringido a limites, mas estrechos que
el desarrollo de los retrasados […] (VIGOTSKI, 1997, p.225)

Segundo autor, é possível haver mudanças em ambos os defeitos, se os

estímulos forem adequados, tanto que a maturação biológica passa a ser um fator

secundário no desenvolvimento, já que estas passam a ser mutáveis dependendo

da interação da criança com a cultura. Vigotski (1997, p.313), nos diz que o

desenvolvimento cultural é a esfera mais importante, na qual é possível compensar

as insuficiências, onde o desenvolvimento orgânico ocorre, assim existem infinitas

possibilidades para o desenvolvimento da cultura. E contribui; “El error fundamental

del intelectualismo reside en que el intelecto se considera como una esencia

primigenia, inmutable y original, al margen de La historia real de su desarrollo y al

margen de las condiciones reales de su funcionamiento. ” (VIGOTSKI, 1997, p.263).

Vigotski (1997) diferencia os grupos de crianças com deficiencias

intelectuais, e os classificam ao longo do seu texto, os que contém distúrbios graves,

os que sofrem influenciados pelas causas externas como problemas familiares,

educacionais e sociais.
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Todo defecto debe ser considerado desde el punto de vista de su
relacion con el sistema nervioso central y el aparato psiquico del
nino. En la actividad del sistema nervioso se distinguen tres aparatos
que cumplen diferentes funciones: el aparato perceptivo (vinculado a
los organos de los sentidos), el aparato de respuesta o efector
(vinculado a los organos efectores del cuerpo, a los musculos,
glindulas) y el sistema nervioso central. (VIGOTSKI 1997, p.197)

As crianças com comprometimento cognitivo conseguem se desenvolver, mas

de modos distintos, percorrendo caminhos diferentes, e utilizando outros meios se

adequadamente estimuladas a isso. “Cualquier defecto, es decir, cualquier

insuficiência corporal pone al organismo ante la tarea de superarlo, de completar la

insuficiencia, de compensar el dano que causa.” (VIGOTSKI, 1997, p.197)

Mesmo com seu aparelho central afetado, as crianças deficientes intelectuais

acompanhadas por Vigotski (1997), continham uma reserva compensatória, ainda

que pequena, havia a possibilidade de desenvolvimento. É possível pular para o

próximo ponto, se o ponto de partida for bem estimulado. Portanto, para ocorrer

aprendizagem é necessária uma orientação consciente deste processo, de tal modo;

EI estudio del nino mentalmente retrasado ha revelado que en el las
relaciones interfuncionales se forman de un modo peculiar, diferente
del que se manifiesta, durante aI desarrollo de los ninos normales.
Esta esfera del desarrollo psicologico, la modificacion de los vinculos
y relaciones interfuncionales, el cambio de la estructura tnterna del
sistema psicologico es la esfera principal de aplicacion de los
procesos compensatoflos supenores de la personalidad en
formacion. Los vinculos morores y las relaciones interfuncionales
caracterizan no tanto las funciones mismas, cuanro el modo en que
esas funciones se han iIevado a una unidad. (VIGOTSKI, 1997,
p.142)

Vigotski (1997), afirma que em todas as crianças estão presentes elementos

positivos e negativos. Assim, ao longo do seu desenvolvimento, elas vão

acumulando uma série de estruturas secundárias que podem seguir a linha da

correção ou provocar complicações no quadro original do retardo mental. A criança,

quando interage socialmente e adequadamente, ao se deparar com qualquer tipo de

dificuldade vê-se forçada a vencê-los. Por isto, para que ocorra o processo de

desenvolvimento, devem ser criadas situações em que a criança se veja

impulsionada a fazer a compensação, a enfrentar seus próprios obstáculos.

La transformacion del material natural en una forma historica es
siempre um proceso de cambio organico no simple, sino una
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modificacion compleja del próprio tipo de desarrollo. De manera que
la conclusion fundamental que puede extraerse de la historia del
desarrollo cultural del nino con respecto a su educacion consiste en
lo siguiente: a la educacion Ie toca subir una cuesta alli donde
anteriormente vera un camino llano, Ie toca dar un salta alii donde
antes, al parecer, podia limitarse a dar un paso. (VIGOTSKI, 1997, p.
185)

Estimulada para um novo passo a formação de conceitos, e processos de

construção do pensamento, caminham junto os quais, segundo Vigotski (2003,

p.150) envolvem uma série de funções como a atenção, memória lógica, abstração,

comparação, generalização e discriminação, entre outras. O autor destaca que todas

essas funções, que estão correlacionados à formação de conceitos responsáveis

pela inculcação dos conhecimentos, além dos seus significados.

El nino normal tiene la posibilidad de modificar a voluntad el campo
que percibe. Esto esta ligado a la capacidad de concentrar
voluntariamente la atencion en algunos aspectos y momentos de una
situacion. La insuficiente diferenciacion de la personalidad del nino
retrasado lleva a un desarrollo insuficiente de la atencion voluntaria.
En este sentido, la no diferenciacion de la personalidad desempeña
mayor papel que las propiedades de material psiquico. Esto se ve
confirmado por el hecho de que, con la edad, el nino retrasado va
adquiriendo mayor movilidad, ya que el grado de diferenciacion de su
personalidad aumenta [...] (VIGOTSKI, 1997, p.259)

Estes processos são os responsáveis pela internalização das aprendizagens

que envolvem conhecimentos abstratos e concretos, esses se fundam nas

experiências diárias e nas relações sociais. Vigotski (1997) estudou os processos de

saturação na atividade da criança com deficiência intelectual e da criança normal.

Para isso, propôs uma atividade de desenho e observou até a criança alcançar o

seu nível de saturação. Quando ela abandonava a atividade e manifestava sintomas

de saturação juntamente com estímulos afetivos negativos, tentava forçá-la a

prosseguir, a fim de descobrir com que meios alcançara o sucesso.

.
En el niño mentalmente retrasado, era preciso modificar la propia
situación,hacerla más atractiva,renovarla para hacer que su carácter
negativo se tornara positivo. Por conseguinte, era necesario sustituir
el lápis negro por uno rojo e azul, este por un juego de lápices de
color, esto último por acurelas e pincel, lãs acuarelas e el pincel por
tizas e um a pizarra, la tiza común por tizas de colores, a fin de que
el niño mentalmente débil continuara la actvidad después de la
saturación. (VIGOTSKI, 1997, p. 270)
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Desta forma, o autor observou que, para as crianças com deficiência

intelectual, o desprezo pela atividade acontecia quando alcançavam seu nível de

saturação. Desta forma, era necessário modificar a própria situação a deixando mais

atraente. Para isso, Vigotski (1997), inseria novos objetos para que a criança

recomeçasse sua atividade. Já para a criança normal, era suficiente mudar o sentido

da situação sem modificar nada na mesma. Para a criança que atingiu seu nível de

saturação na atividade, era dado um novo arranjo na tarefa.

El desarrollo incompleto de las funciones superiores está ligado al
desarrollo cultural incompleto del niño mentalmente retrasado, a su
exclusión del ambiente cultural, de la “nutrición” ambiental. A causa
de la insuficiência, no sintió oportunamente la influencia del ambiente
circundante, a consecuencia de lo cual su retraso se acumula, se
acumulan las características negativas, las complicaciones
adicionales en forma de um desarrollo social incompleto, de una
negligencia pedagógica. Con frecuencia las complicaciones
secundárias son el resultado de uma educación incompleta. En el
ambiente donde crece, há tomado menos de lo que podia; nadie
intento acercarlo al ambiente; y si el niño há estado poço em
contacto con una colectividad infantil, entonces aqui pueden surgir
las complicaciones secundarias. (VIGOTSKI, 1997, p. 144-145)

Através de suas investigações, o autor propõe então uma conduta que parta

do educador, e que esse proporcione aprendizagens estimulantes e inovadoras para

a criança com deficiência intelectual.

Las investigaciones demuestran que nunca sabremos comprender el
verdadero caracter del desarrollo del pensamiento infantil y del afecto
infantil si no tenemos en cuenta la circunstancia de que, en el curso
del desarrollo, se modifican no tanto las propiedades y estructura del
intelecto y el afecto, cuando las relaciones entre los mismos.
(VIGOTSKI, 1997, p.272)

Portanto Vigotski (1997, p. 14) afirma que “A tese central da defectologia é

que todo defeito cria os estímulos para elaborar uma compensação”. Desta

constatação resulta a presunção de que o estudo da criança deficiente não pode se

ater a pontuar o nível e grau do defeito, deve promover os processos

compensatórios.

Seria erroneo suponer que el proceso de compensacion siempre
termina ineludiblemente en un logro, en un exito, conduce siempre a
la formacion del talento a partir del defecto. Como cualquier proceso
de superacion y de lucha, tambien la compensacion puede tener dos
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desenlaces extremos: la victoria y La derrota, entre los cuales se
situan todos los grados posibles de transicion de um polo a otro.
(VIGOTSKI, 1997, p.17)

Se utilizarmos, portanto, as vias alternativas para o desenvolvimento das

crianças com deficiência, isto tende a influenciar nas funções psicossociais desta

criança, depende da qualidade dessas experiências e da interação entre os

envolvidos, portanto as condições oferecidas influenciam neste processo. Mas deve

se ter clareza que sempre que existem dois pontos, a vitória e a derrota, contudo é

necessário empenho e esforço, uma vez que;

[…] cuanto mas se desenvuelve nuestra reaccion psicomotriz fuera
de estos sistemas, cuanto menos depende de la herencia, tanto mas
representa un objeto afortunado para la accion pedagogico-
terapeutica. Aplicado a la pedagogia normal, esto implica que,
aunque ciertas propiedades fundamentales de la motricidad son
heredadas, el grado de dominio de La motricidad depende de la
educacion. (VIGOTSKI, 1997, p.308)

Destacando que uma má educação acentua danos psíquicos, tanto quanto a

carência de relações sociais e afetivas como as ocorridas em um “ambiente mau”

nomeadas pelo autor de defeito secundário.

Un ambiente malo y la influencia que surge durante el proceso de
desarrollo del niño, muy frecuente y violentamente conducen al niño
mentalmente retrasado a momentos negativos adicionales que , lejos
de ajudar a superar el retraso , por el contrario, acentúan y agravam
su insuficiência inicial. 2 El desarrollo incompleto de las funciones
superiores está ligado al desarrollo cultural incompleto del niño
mentalmente retrasado, a su exclusión del ambiente cultural, de la
“nutrición” ambiental. A causa de la insuficiência, no sintió
oportunamente la influencia del ambiente circundante, a
consecuencia de lo cual su retraso se acumula, se acumulan las
características negativas, las complicaciones adicionales en forma de
um desarrollo social incompleto, de una negligencia pedagógica. Con
frecuencia las complicaciones secundárias son el resultado de uma
educación incompleta. (VIGOTSKI, 1997, p.142)

Nas palavras de Vigotski (1997), portanto, ambiente desfavorável, influência

no atraso, assim como a má postura pedagógica, que faz com que a criança com

deficiência intelectual obtenha uma educação imperfeita, com lacunas acentuando

suas dificuldades, “Muitas vezes, complicações secundárias são o resultado de uma

educação incompleta.” (VIGOTSKI, 1997, p.142). Essas más influências alteram a

autoestima da criança com deficiencia intelectual.



32

Por el contrario, todos aquellos momentos que estan vinculados con
el menoscabo de la personalidad del pacience y provocan vivencias
conflictivas (una educacion inflexible, con permanentes coerciones y
ofensas, lãs discordias familiares, la desavenencia entre los padres,
la discusion a causa del nino, la separacion forzada de uno de los
padres, los celos hacia alguno de lós miembros de la familia, las
situaciones penosas de la vida que hieren el amor
propio),represeman momentos altamente traumaticos para los ninos
de tipo esquizoide.  (VIGOTSKI, 1997, p.324)

As famílias também causam influências de maneira positiva ou negativa no

comportamento da criança e isso se agrava se a criança tem deficiência intelectual.

A família é primeiro grupo social que as crianças têm contato e, as atitudes de

rejeição, violência, superproteção ou abandono são fatores nocivos que tendem a

agravar o quadro da deficiência. O educador deve estar atento a esses fatores que

mesmo externos não colaboram para a aprendizagem assim;

[...] en la práctica, al objetivo puramente negativo de excluir de la
escuela común a los niños inadecuados para la misma. Por no estar
en condiciones de dar una caracterización positiva del niño de un tipo
determinado, ni de captar su peculiaridad cualitativa, estos metodos
contradicen directamente tanto los criterios científicos actuales sobre
el proceso del desarrollo infantil, como también las exigencias de la
educación especial del nimio anormal. (VIGOTSKI, 1997, p. 345)

O que agrava o defeito é a carência dos contatos sociais, e o afastamento do

convívio coletivo para a criança deficiente intelectual. Para o autor, em grande parte

das vezes, “Las consecuencias sociales del defecto acentúan, alimentan y

consolidan el propio defecto. En este problema no existe aspecto alguno donde lo

biológico pueda ser separado de lo social”. (VIGOTSKI, 1997, p. 93)

Vygotski (1997) relata que o desenvolvimento imperfeito das funções

superiores está ligado ao desenvolvimento cultural incompleto da criança

mentalmente atrasada, à sua exclusão do ambiente cultural, da sua “nutrição”

ambiental. “La educacion familiar (castigo corporal, blasfemias y rinas de los padres)

no favorece, sino que dificulta el desarrollo de esta capacidad.” (VIGOTSKI, 1997,

p.287) .Com frequência as complicações oriundas de afetividade e de educação

podem agravar o quadro do deficiente intelectual.

Um problema nas relações com o deficiente se dá quando vemos no

deficiente apenas seu defeito. Identificamos o cego pela cegueira, ou o surdo pela

sua falta de audição, o sujeito por sua deficiência física ou intelectual, sempre pela
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falta, pela ausência e nos perdemos ao não enxergar as potencialidades contidas

em todos os indivíduos.

Es erroneo ver en la anormalidad unicamente una enfermedad. En el
nino anormal notamos solo el defecto y por eso nuestra teoria sobre
el nino y el enfoque del mismo se limitan a constatar que existe tal
porcentaje de ceguera, de sordera o de alteraciones del gusto. Nos
detenemos en los gramos de enfermedad y no advertimos los kilos
de salud. Reparamos en las pizcas de defecto y no captamos las
enormes areas, ricas de vida, que poseen los ninos que padecen
anormalidades. (VIGOTSKI, 1997, p.62)

Toda via é fácil de entender a preocupação de Vigotski (1997), quando nos

chama a atenção, que “se perdemos em gramas de doenças das crianças

deficientes e não percebemos os quilos de saúde” (VIGOTSKI, 1997, p.62) Ao se

atermos apenas a deficiência a dificuldade e, impossibilidade, e isso se agravam se

formos professores. Portanto, a criança deficiente intelectual, não se restringe ao

seu grau de dificuldade, mas deve se considerar sua capacidade por meio dos

processos compensatórios e em suas potencialidades. “Debemos convertir los

instintos del nino em nuestros aliados y no en nuestros enemigos. Debemos crear la

necesidad del lenguaje humano, entonces el lenguaje vendra de por si. La

experiencia habla em favor de esto. La vida habla en favor de esto. ” (VIGOTSKI,

1997, p. 125)

As interações sociais podem promover a mudanças significativas de códigos

e funções reorganizando novas formas de comportamento, de convivência,

desenvolvendo na criança deficiente intelectual a autonomia e a sua construção de

identidade podendo assim se apropriar do mundo que lhe é de direito.

5.2 Análises dos prejuizos do atendimento segregado para o processo de
aprendizagens e desenvolvimento das crianças com deficiencia intelectual.

A escolarização das crianças com deficiência intelectual com crianças que

apresentam a mesma deficiência poderia vir a acentuar um comportamento

inadequado e, de limitação social, atenuando sua visão de mundo, já que as trocas

interpsicológicas se reduziriam as feitas em grupo de “iguais”. Vigotski (1997) criticava

tal postura pedagógica, e nos diz que é através da interação com as pessoas do
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convívio da criança com deficiência intelectual que essa passará a se desenvolver

“[...] la conducta colectiva, de La colaboracion del nino con las personas que lo

rodean, de su experiencia social, nacen las funciones superiores de la actividad

intelectual. ” (VIGOTSKI, 1997, p.219)

É sabido que historicamente as crianças e os adultos com deficiência foram

segregados, excluídos e, até mesmo temidos pela sociedade, o olhar de caridade e

a falta de conhecimento da psique humana foram predominantes na exclusão. Para

Glat, (1989, p. 20) as pessoas com deficiência se colocam numa contradição entre o

seu modo de ser e aquilo que é considerado normal e aceitável na sociedade em

que vivem. Assim, instala-se uma dicotomia entre aquilo que eles são e o que, para

fins de aceitação deveriam ser, sobre a educação das crianças com deficiência,

Vigotski descreve que;
[...] es facil imaginar que las consecuencias de una educacion
incorrecta alteran mucho mas las posibilidades reales de desarrollo
del nino retrasado que del normal, y cualquiera sabe bien hasta que
punto un nino normal, privado de las condiciones adecuadas de
educacion, muestra tal abandono pedagogico que suele ser dificil
distinguirlo del autentico retraso mental. (VIGOTSKI, 1997, p.226)

Vale destacar que Vigotski não faz críticas a pedagogia especializada, muito

pelo contrário, ele acha extremamente necessário o preparo e a formação adequada

para o trato com crianças deficientes, mas descreve que essa se perde ao limitar a

criança ao seu defeito a um espaço segregado e a um ensino metódico. O autor

destaca que para ensinar essas crianças se;

[...] demanda una tecnica pedagogica especial y recursos y metodos
especiales de los ninos deficientes. Y solo eI conocimiento cientifico
de la tecnica puede formar un autentico pedagogo en este terreno.
Empero, no debemos olvidar que es preciso educar no a un o ciego,
sino ante todo a un nino. (VIGOTSKI, 1997, p.81)

Vigotski continuamente combateu o modelo de seleção de grupos

estabelecidos por igualdade de aspectos e critérios. Para ele, seria através dos

variados modelos que a criança aprende, e é através das trocas psicossociais e

socioculturais que isso ocorrera. Portanto, “[...] un momento esencial: la colectividad

infantil es la fuente, el medio nutricio del desarrollo de las funciones psicologicas

superiores, cuando existe cierta diferencia optima en eI nivel intelectual de los ninos

que la componen. ” (VIGOTSKI, 1997, p. 140)
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Essa convivência tende a colaborar na formação social, consequentemente

na psique da criança, lhe assegurando uma mudança de comportamento, superando

seus limites, adquirindo aprendizagens. Se houver apoio social e pedagógico e se

esse for adequado. Deste modo, Vigotski (1997), descreve que “[...] para el

pedagogo es importante conocer la peculiaridad del camino por el cual debe

conducir al niño. ” (VIGOTSKI, 1997. p. 17).

Vigotski (1997) comenta sobre o modelo da Escola Especial onde fez seus

experimentos, ao longo de seu relato sobre as Instituições, vimos que pouco mudou

sobre aspecto de assistencialismo, igualmente aos aspectos ligados à divindade e

caridade, mantidos pela influência da religiosidade.

En oposicion a los criterios «filantropicos invaIidos» y a la «caridad
socia]",promovio las cuestiones de la educacion y la ensenanza
sociales de los ninos anormales.Su idea sobre las posibilidades del
desarrollo psiquico, y no solo de la asimilacion de conocimientos y
habitos en el proceso de ensenanza, desempeno un papel decisivo
en la reorganizacion de la pedagogia especial. (VIGOTSKI, 1997,
p.367)

O autor, destaca que “La escuela no ha notado lo sana y lo apto en el nino.

Esto ló heredo de la escuela especial europea, la cual, por sus rakes sociales y por

su orientacion pedagogica, es enteramente filantropico-burguesa y religiosa.”

(VIGOTSKI, 1997, p.81)

Esse modelo educativo acaba por promover a segregação, e o isolamento

das crianças com deficiências, ocasionando então um abismo entre mundos,

deixando a criança mais debilitada no que diz respeito às relações sociais, a

comunicação e a sua própria construção de identidade, já que essa fica dependente

de seu desvio. “Este ambiente artificial difiere mucho del mundo normal donde tiene

que vivir el sordomudo. En La escuela especial se crea muy pronto una atmosfera

mohosa y un regimen de hospital”. (VIGOTSKI, 1997, p.125)

O ambiente destacado pelo autor de escola especial as torna desfavorável,

artificial, no que se refere à escola comum.

Es como si marcara al alumno con eI estigma de La inferioridad. EI
nino no quiere ir a una «escuela para tontos». La degradacion de la
posicion social causada por la «escuela para tontos» influye a veces
hasta sobre los maestros, poniendolos en una especie de lugar
inferior en comparacion com los maestros de la escuela comun.
(VIGOTSKI, 1997, p. 18)
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Nesse relato identificamos que a escola especial tende a marcar quem a

frequenta o colocando numa posição inferior na sociedade.

[...] devido ao estigma ou rótulo de “anormal”, todas as atitudes e
comportamentos destes indivíduos (no nosso caso, os deficientes
mentais), assim como sua expressão de sentimentos e desejos,
serão sempre vistas a partir da “anormalidade”. Ou seja, sua
personalidade ou maneira de ser no mundo, será sempre
considerada “anormal [...]” (GLAT e FREITAS, 2002, p.17).

Os estigmas causados pelo formato das escolas especiais podem deixar

marcas para a vida social da criança e essas macas se estenderem pela vida adulta.

Nas palavras de Glat (1989, p. 98), tudo aquilo que é diferente, que sai da rotina,

que rompe com a norma (daí o termo anormalidade) causa medo porque ameaça a

nossa própria estabilidade, o “anormal”, o diferente, o desconhecido, apavora porque

nos obriga a mudar nossa maneira de ser e isso é fundamental na vida do educador

numa educação inclusiva de sucesso.

Es bien sabido que dificultades presenta para la escuela especial el
problema de la cultura sensoriomotriz y de la ortopedia tecnica. Los
ejercicios de los organos de los sentidos y de los movimientos del
nino se convertian, en la escuela tradicional, en un sistema de tareas
artificiales, aisladas, carentes de interes para lós ninos y por ello
agobiantes, como las lecciones de silencio, el estudio de los olores,
la diferenciacion de los ruidos, ete. (VIGOTSKI, 1997, p.151)

Sem o contato com variedades de crianças e culturas, com tarefas artificiais e

superficiais que se pautam em aspectos repetitivos e comportamentais, como usar

adequadamente o banheiro, não ser agressivo, permanecer em silencio. As Escolas

Especiais acentuam a carência social nas crianças que a frequentam.

La otra medida consiste en derribar los muros de nuestras escuelas
especiales.Entrar en un contaeto mas estrecho con los videntes, mas
profundamente en la vida. Una amplia comunicacion con el mundo
que no este basada en el estúdio pasivo, sino en La participacion
activa y dinamica en la vida. Una vasta educacion político-social que
saque al ciego del ambito estrecho donde lo ha confinado su
deficiencia, la participacion en el movimiento infantil y juvenil -tales
son lãs poderosas palancas de la educacion social con cuyo auxilio
es posible poner em marcha enormes fuerzas educativas.
(VIGOTSKI, 1997, p. 85)

O autor fala de uma mudança, mesmo que seja necessário que os “muros da

escola sejam derrubados, para que crianças das escolas especiais entrem em contato
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com a vida”, hoje, compreendemos essas palavras como a inclusão em que prevê a

integração de crianças diversas, um grupo heterogêneo e cooperativo para a

construção e desenvolvimento de todas as crianças. Mazzota (1998) destaca que;

Pensar em inclusão é construir uma educação que abranja todos os
segmentos da população e para cada um dos cidadãos implica uma
ação baseada no princípio da não segregação, ou, em outras
palavras, da inclusão de todos, quaisquer que sejam suas limitações
e possibilidades individuais e sociais. (MAZZOTA, 1998, p.1)

Mas a escola especial e seu modelo mantido ainda hoje, transformam as

crianças em reprodutoras de atividades mecânicas, transformando suas

potencialidades em ações demarcadas. Sem a opção de uma escolha profissional

esse modelo de escola, forma artesões e costureiras, limitando seu mundo de

acesso frente à vida.

La escuela especial puede proponerse un objetivo general; sus
educandos van a vivir y a actuar no como una «especie particular de
hombres», sino como obreros, artesanos, etc., es decir, como
unidades sociales determinadas. Precisamente la comunidad del
objetivo dada la peculiaridad de los medios para lograr este objetivo,
constituye la mas grande dificultad y la mas profunda singufaridad de
la escuela especialy de toda la defectologia practica, asi como la
comunidad del punto final, en el desarrollo peculiar, constituye la mas
grande particularidad del nino deficiente. Si los medios especiales (la
escuela especial) se aplicaran para lograr objetivos especiales, no
habria en ello nada que mereciera el nombre de problema; el «quid»
esta en la aparente contradiccion de los medios especiales que se
emplean para lograr los mismos objetivos que se propone la escuela
comun.Esta contradiccion, en realidad, a fin de veneer la
antisociabilidad de la escuela especial, es preciso realizar un
experimento cientificamente fundamentado de ensenanza y
educacion compartida[...] (VIGOTSKI, 1997, p.85)

As considerações tratadas a respeito da educação especial, feitas por

Vigotski (1997), visto que esse modelo permanece, mantém o autor e sua obra atual.

O autor destaca sobre o papel da escola que esse tem por dever nortear seu aluno

com deficiência intelectual em direção a se superar, eliminando tudo aquilo que

acentua o problema, inclusive o seu afastamento do convívio social. “Tal escuela

acentua la psicologIa del separatismo, por sunaturaleza es antisocial y educa la

antisociabilidad. ” (VIGOTSKI, 1997, p.125). Portanto o princípio fundamental de

todo trabalho educativo, seria o de misturar todos os tipos de crianças com a mais
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diversificada cultura, em diversos níveis de aprendizagens contrariando a atual

escola tradicional.

O isolamento pode se tornar um grande obstáculo quando pensamos na

criança com deficiência intelectual, já que em decorrência esse limita suas vivências,

seja na família, seja na vida escolar, seja na vida em sociedade.

Pese a todos sus meritos, nuestra escuela especial se destaca por la
deficiência fundamental de que encierra a su educando -el nino
ciego, sordomudo o retrasado mental- en el estrecho circulo de la
colectividad escolar, en que crea um micromundo aislado y cerrado,
donde todo esta acomodado y adaptado al defecto del nino, todo
esta centrado en la insuficiencia fisica y no lo introduce em la
autentica vida. Nuestra escuela especial, en lugar de sacar al nino de
um mundo aislado, suele desarrollar en el hibitos que lo conducen a
un aislamiento aun mayor y acentuan su separatismo. A causa de
estos defectos, no solo se paraliza la educacion general del nino,
sino que tambien su aprendizaje especial a veces se reduce casi a
cero. (VIGOTSKI,1997, p.59)

A falta da convivência adequada e mista distancia a criança das condutas

socialmente aceitas. Quando, o autor fala das escolas especiais, ele afirma que

estas se centram nas funções elementares, encaminhando o ensino por meio de

treinamentos penosos ajustados à deficiência, e isso deve ser superado, utilizando-

se de métodos adequados, pois o trabalho de uma pedagogia especial;

[...] demanda un trabajo creativo, de organizacion de form as
especiales. Para resolver tales o cuales problemas de la defectologia
es preciso encontrar un solido fundamento, tanto para la teoria como
para la practica. A fin de no construir sobre arena, a fin de evitar el
empirismo eclectico y superficial, que la distinguia en el pasado, a fin
de abandonar la pedagogia hospitalario-medicamentosa y pasar a
una pedagogia creativamente positiva, la defectologia debe apoyarse
en el fundamento filosófico del materialista dialectico sobre el cual se
construye nuestra pedagogia general, y en el fundamento social
sobre el cual se construye nuestra educacion social. (VIGOTSKI,
1997, p. 37)

São diversos os desafios a serem enfrentados pelo educador no contexto

inclusivo, contudo, acredita-se que o conhecimento das possibilidades de

desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual, pautado em suas

potencialidades e não em suas limitações, assim; “[...] el pedagogo es importante

conocer la peculiaridad del camino por el cual debe conducir al nino. La clave de la

peculiaridad la brinda la ley de transformacion del menos del defecto en El mas de la

compensacion.” (VIGOTSKI,1997, p.17)
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Destacando novamente os mecanismos de compensação que têm a função

de proporcionar estímulos para o desenvolvimento das funções psíquicas

superiores, levando em conta que mesmo que a criança com deficiência intelectual

tenha dificuldades a sua totalidade não se limita ao seu defeito, essa criança tem

sentimentos, anseios e personalidade.

Para la educacion del nino mentalmente retrasado es importante
conocer como se desarrolla, no es importante la insuficiencia en si, la
carencia, el deficit, el defecto en si, sino la reaccion que nace en la
personalidad del nino, durante El proceso de desarrollo, en respuesta
a la dificultad con la que tropieza y que deriva de esa insuficiencia. El
nino mentalmente retrasado no esta constituido solo de defectos y
carencias, su organismo se reestructura como un todo unico. Su
personalidad va siendo equilibrada como un todo, va siendo
compensada por los procesos de desarrollo del nino. (VIGOTSKI,
1997, p. 134)

Vigotski deixa claro que se os alunos das escolas especiais só iram aprender

os ensinamentos básicos, os rudimentos de conduta e ensinamentos básicos

relacionados à educação, então, o que essa escola tem de “especial”. “Si los medios

especiales (la escuela especial) se aplicaran para lograr objetivos especiales, no

habria en ello nada que mereciera el nombre [...]” (VIGOTSKI, 1997, p.34). Para a

criança deficiente intelectual é necessário muito mais que ensinar na lousa e no

papel.
[...] toda la escuela, que hacen de ella escuela de compensacion
social, de educacion social y no una «escuela de debiles mentales»,
que la obliga a no adaptarse al defecto, sino a vencerlo, constituye El
momento imprescindible del problema [...] (VIGOTSKI, 1997, p.36)

O autor propõe mudanças quanto à postura do atendimento das crianças com

deficiência intelectual, propondo que as crianças e a educação não se ajustem ao

seu defeito, mas que o incentive a superá-lo. Assim pontua o trabalho que o

educador deve desenvolver com essas crianças.

No debemos conformarnos mas con el hecho de que en la escuela
especial se aplique simplemente el programa reducido de la escuela
comun, ni con sus metodos facilitados y simplificados. La escuela
especial se encuentra ante la tarea de una creacion positiva, de
generar formas de trabajo propias que respondan a la peculiaridad
de sus educandos. (VIGOTSKI, 1997, p. 33)
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É ressaltar aqui que Vigotski (1997), já destacava mesmo que indiretamente a

importância da inclusão para a pessoa com necessidades especiais. Ele afirma que

não se pode sanar a deficiência eliminando diretamente sua causa ou os fenômenos

ligados a ela, mas, é possível atenuar o quadro da deficiência face à influência direta

da estimulação constante dentro da “educação social”, ou seja, uma educação que

contemplem a todos.

Mazzotta (1998) contribui para o pensamento sobre os espaços delimitados e

a postura de impedimento relacionada ao deficiente, mas pontua também que seus

recursos devem ser melhores direcionados:

Para a conquista da educação escolar que não exclua qualquer
educando, particularmente os portadores de deficiência, é preciso
que se entenda que a inclusão e a integração não se concretizam
pela simples extinção ou retirada de serviços ou auxílios especiais de
educação. Para alguns alunos tais recursos continuam a ser
requeridos no próprio processo de inclusão e integração, enquanto
para outros eles se tornam dispensáveis. (MAZZOTTA, 1998, p. 4)

É preciso reconhecer, todavia, que a sociedade tem olhado para uma

proposta inclusiva, mesmo que de forma gradativa já é possível vislumbrar um

melhor atendimento futuro. Para os educadores há dúvidas e desafios, uma vez que

muitos professores não sabem ainda como fazer para atender as crianças com

deficiência intelectual, mas buscar meios deve ser um fator essencial a acompanhar

o educador.
O que é preciso evitar, sempre que possível, é a segregação dos
educandos pela simples má vontade ou pelo desentendimento dos
responsáveis pelo ensino comum. Como se vê, é na relação concreta
entre o educando e a educação escolar que se localizam os
elementos que possibilitam decisões educacionais mais acertadas, e
não somente no aluno ou na escola. O sentido especial da educação
consiste no amor e no respeito ao outro, que são as atitudes
mediadoras da competência ou de sua busca para melhor favorecer
o crescimento e desenvolvimento do outro. (MAZZOTTA, 1998, p. 4)

A apatia educacional, a desmotivação profissional e o descaso não podem

fazer parte do trabalho educativo, isto no geral, quando se trata de ensinar a criança

com deficiência intelectual é necessário total compromisso pedagógico para

promover alianças entre as crianças à sociedade e a escola.

Seguindo essa linha o autor Paulo Freire (1996, p.12), destaca que “Quem

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. Portanto é por
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meio de um processo coletivo, o professor, não será só o expositor, este professor

aprenderá na pesquisa, na busca por conhecer mais, no trato diário com os alunos,

isso não será diferente com as crianças com necessidades educacionais especiais.

O que menos se deve é imaginar o processo educativo como
unilateralmente ativo e atribuir todo o caráter ativo ao meio,
reduzindo a nada o caráter ativo do próprio aluno, do mestre e de
tudo o que está em contato com a educação. Na educação, ao
contrário, não existe nada passivo, de inativo. Até as coisas mortas,
quando incorporadas ao círculo da educação, quando se lhes atribui
valor educativo, adquirem caráter ativo e se tornam participantes
ativos desse processo. (VIGOTSKI, 2004, p. 70)

Assim, portanto para que ocorra a coletividade, e a interação, compreendendo

que as crianças com deficiência intelectual passam a demonstrar resultados se bem

estimuladas. “Y para un pedagogo tiene particular importancia esta peculiaridad del

camino por el que se debe guiar aI nino.” (VIGOTSKI, 1997, p.50)

A esse professor fica o dever de ampliar o mundo de todas as crianças

sabendo que essas serão capazes de alcançar níveis mais elevados através de sua

capacidade de se adaptar a novos desafios. “El pedagogo debe saber, cuando

recibe uma prescripcion, contra que cosa tiene que luchar en el desarrollo del nino, a

que recursos debe apelar para ello y que efecto se espera de esos recursos. ”

(VIGOTSKI, 1997, p.337). Que esse professor seja encurtador das distâncias entre o

que não se sabe e o que se aprendeu.

A interação com pessoas mais experientes é de suma importância, pois

permitem que a criança veja como as palavras são proferidas, como se dão as

classificações das coisas, das pessoas, dos objetos e animais contribuindo assim

para o seu desenvolvimento.

[...] la educacion algo mas valioso que una simple reserva de habitos
automatizados.Concedia gran significado a la actividad colectiva, a la
cooperacion y la interaccion, no solo para la formacion de la psique
en los ninos normales sino tambien en los ninos anormales.
Esclarecio el papel de la colectividad con relacion a los ninos
anormales en una serie de aspectos: en el aspecto del desarrollo
linguistico, de la formacion de la personalidad del nino, en el aspecto
del desarrollo de las funciones psiquicas superiores, etc. (VIGOTSKI,
1997, p. 371)

É por meio do ensino que as crianças obterão a riqueza do saber acumulado

pela humanidade os conceitos sobre o mundo que a rodeia, mas, para tanto, a
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criança deve efetuar processos cognitivos adequados. O professor deve rejeitar a

hipótese de que a criança possui, de maneira inata, as funções intelectuais e as

operações cognitivas. A interação entre os pares distintos também coopera para a

estimulação e a obtenção da linguagem oral.

[...] en el desarrollo del nino se abre eI camino del lenguaje exterior al
interior, como la forma fundamental de la conducta colectiva, de la
colaboracion social con los otros, se convierte en forma interior de
actividad psicologica de la propia personalidad. Senalaremos
brevemente los momentos cruciales en el proceso de transformacion
Del lenguaje exterior en interior. (VIGOTSKI, 1997, p. 215)

Os professores e as escolas devem adotar uma metodologia não

convencional, com recursos alternativos e inovadores, visto que o aspecto-chave da

aprendizagem está na inter-relação social coletiva, modificando suas atividades e

modos avaliativos. “[...] metodo de ensenanza, para la educacion del nino debil

mental es necesario modificar cualitativamente el propio contenido de la labor de

instruccion.” (VIGOTSKI, 1997, p. 202)

Mazzota, (1998) comenta sobre a educação destacando o papel da escola

frente às variáveis que influenciam a vida de cada aluno. A escola deve ter o

compromisso de guiar aluno com deficiência intelectual em direção a se superar,

buscando eliminar tudo aquilo que acentua o problema, inclusive o seu afastamento

do convívio social.
É na convivência com outros e com o meio ambiente que as
necessidades de qualquer ser humano se apresentam. Em razão
disso, é importante questionar os critérios que têm sido utilizados
para distinguir as necessidades especiais das necessidades comuns
e vice-versa, em particular no contexto escolar. Sabemos de há
muito, que o homem se distingue de tudo o mais no mundo pela
palavra e pela ação [...]. É fundamental, pois, a compreensão de que
a inclusão e integração de qualquer cidadão, com necessidades
especiais ou não, são condicionadas pelo seu contexto de vida, ou
seja, dependem das condições sociais, econômicas e culturais da
família, da escola e da sociedade. Dependem, pois, da ação de cada
um e de todos nós. (MAZZOTTA, 1998, p.01)

É inserido, portanto no convívio social que o sujeito com deficiência

intelectual desenvolverá condições favoráveis para a aquisição das suas funções

internas. Quanto mais intensas e positivas forem às trocas e relações sociais, mais

fortalecido será o desenvolvimento infantil, isto é, quanto mais debilitadas forem
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estas trocas e intenso for esse afastamento mais lacunas terão no seu

desenvolvimento.

Neste sentido, o princípio fundamental de todo trabalho educativo, deve ser o

de garantir um alto aproveitamento das potencialidades dentro da vida do aluno com

deficiência intelectual. Neste contexto que o sujeito com deficiência intelectual,

encontrará condições para a formação das funções internas que possibilitarão o

desencadeamento de um desenvolvimento “multilateral”.

El nino aprende a diferenciar mejor los colores, a orientarse en los
sonidos, a comparar los olores, no debido a que el olfato y el oido se
hacen mas sutiles, sino gracias al desarrollo del pensamiento, de la
atencion voluntaria y de otras funciones psicologicas superiores. De
manera que la orientacion tradicional de toda la parte especial de la
pedagogia terapeutica debe hacerse virar 1800, y su centro de
gravedad debe ser desplazado de la educacion de las funciones
inferiores, a la educacion de las funciones psicologicas superiores.
(VIGOTSKI, 1997, p.309)

Assim de acordo com Glat, “o outro ou o grupo social é o referencial a partir

do qual o indivíduo cria e ajusta constantemente sua identidade pessoal” (GLAT,

1989, p.15). Por isso é necessária à qualidade desse grupo, para que essa se sinta

integrada ao todo.

5.3 Análises de Vigotski sobre a importância do convívio social para o

desenvolvimento das crianças com deficiência intelectual

As vias de desenvolvimento são influenciadas pelas condições afetivas das

pessoas em convívio, desta forma a aprendizagem da criança com deficiência

Intelectual é essencialmente social na perspectiva histórico cultural, e o profissional

da educação deve investir em suas potencialidades para que a criança se sinta

estimulados a seguir novos caminhos. Segundo o Parecer CNE/CEB n. 17/2001;

Em vez de focalizar a deficiência da pessoa, [o termo] enfatiza o
ensino e a escola, bem como as formas e condições de
aprendizagem; em vez de procurar, no aluno, a origem de um
problema, define-se pelo tipo de resposta educativa e de recursos e
apoios que a escola deve proporcionar-lhe para que obtenha
sucesso escolar; por fim, em vez de pressupor que o aluno deve
ajustar-se a padrões de “normalidade” para aprender, aponta para a
escola o desafio de ajustar-se para atender a diversidade de seus
alunos. (BRASIL, 2001, p. 14)
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De acordo com Vigotski (1997), o professor é responsável por conduzir o

processo de ensino e aprendizagem perdendo contribuir ou dificultar todo o

processo de aquisição de conhecimento, assim;

[...] la peculiar relacion entre el intelecto y el afecto, entre las
funciones psiquicas interiores y las superiores, revelo las
regularidades del surgimiento de las perturbaciones secundarias
como consecuencia de las primarias, vinculadas al organo afectado,
demostrando que es posible prevenir aquellas. De acuerdo con sus
observaciones, las perturbaciones secundarias nacen cuando la
accion pedagogica es tardia o incorrecta. (VIGOTSKI,1997, p. 372)

Se o educador se pautar somente no defeito, passara a limitar a criança

desconsiderando sua capacidade de superar se frente aos obstáculos, assim, é

necessário mudar as práticas pedagógicas reprodutivistas, classificatórias, seletivas,

detalhistas e padronizadas, pois essas encobrem as possibilidades de

aprendizagem e tendem a desinteressar alunos com deficiência intelectual. Freire

(1996) ao expor o papel do professor pontua que esse deve;

Aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes sem o que a
escuta não se pode dar. Se discrimino o menino ou menina pobre, a
menina ou o menino negro, o menino índio, a menina rica; se
discrimino a mulher, a camponesa, a operária, não posso
evidentemente escutá-las e se não as escuto, não posso falar com
eles, mas a eles, de cima para baixo. Sobretudo, me proíbo entendê-
los. Se me sinto superior ao diferente, não importa quem seja,
recuso-me escutá-lo ou escutá-la. O diferente não é o outro a
merecer respeito é um isto ou aquilo, destratável ou desprezível.
(FREIRE, 1996, p.136)

A educação social da criança com deficiência intelectual passa a ser o

caminho para sua inserção na à vida social. “[...] la educacion social; encontrar tal

sistema, que permita ligar organicamente la pedagogfa especial con la pedagogia de

la infancia normal. Nos aguarda un gran trabajo creativo para reestructurar nuestra

escuela [...]” (VIGOTSKI, 1997, p.59)

Para Vigotski (1997), apenas a educação social pode superar a solidão de

um atraso, pois este modelo de educação conduziria a criança ao mundo, as coisas.

Seria como a ligação entre as escolas, o que nomeamos hoje de escola inclusiva.
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[...] sobre el paso de lós procesos exteriores, como empleo de
apoyos, instrumentos y medios de la acrividad cognoscitiva y de las
formas de la conducta, a los procesos interiores, es muy importante
para la ensenanza del nino anormal, para que este, durante El
aprendizaje, se inserte en el desarrollo culrural; esta insercion se
produce mediante el dominio, primero exteriormente y despues
interiormente, de las funciones psiquicas superiores voluntarias y
mediadas. (VIGOTSKI, 1997, p.370)

As interações sociais podem produzir a transformação de códigos e funções

inatas elaborando novas formas especificamente de comportamento. Assim as

crianças com comprometimento mental contêm reservas de potencialidades, que

mesmo com dificuldades no aprendizado, aprendem, necessitando apenas de mais

tempo, de estímulos adequados, atendimento direcionado e especializado como

também de total comprometimento e compreensão por parte do professor que deve

estar sempre buscando atender as crianças que estão sobre sua responsabilidade.

É graças ao sistema de signos que o homem pode nomear as coisas
e suas experiências (dizer o que elas são pensá-las), compartilhar
estas experiências com os outros e inter-relacionar-se com eles,
afetando os seus comportamentos e sendo por eles afetados;
transformando-se ele mesmo e desenvolver diferentes níveis de
consciência a respeito da realidade social-cultural e de si mesmo.
(PINO, 1995, p. 33)

Como a maioria dos profissionais que atuantes da área da educacional

vieram de escolas não inclusivas, não há uma experiência concreta, e muitas vezes

serão na sua atuação frente à sala de aula que esse professor terá seu primeiro

contato com uma pessoa deficiente. Desmistificar os preconceitos oriundos de uma

visão superficial da pessoa com deficiência e, principalmente sobre os deficientes

intelectuais, de que estes são incapazes, agressivos, coitados e que principalmente

os que não aprendem, é o primeiro passo a ser vencido na sociedade, ainda mais

nas universidades que formam educadores, assim Glat (1989) considera que;

[...], qualquer grupo social em que se compartilha um conjunto de
valores em relação ao qual os indivíduos são situados, cada um é
percebido e tratado pelos outros de acordo com as características
presumíveis de categoria social á qual pertence. Quando alguém é
rotulado como portador de um determinado estigma, sua identidade
pessoal se desenvolve em conformidade com o papel que lhe é
atribuído. (GLAT, 1989, p.18)
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Devemos, portanto, tirar o melhor das crianças independentemente da sua

dificuldade, a coletividade deve ser o fator principal para impulsionar as funções

psíquicas das crianças. As condições sociais trazidas por Carneiro (2007), nos ajuda

a compreender melhor a necessidade de tratamento igualitário entre as crianças

deficientes ou não, já que a;

Separar as crianças acaba por limitar sua capacidade de suas funções

psicológicas superiores. Na criança deficiente intelectual isto se agrava ainda mais,

pois não só seu atraso se acumula como se acentuam as particularidades negativas

e as complicações complementares. Vigotski (1997) completa que;

[...] la educación social del niño com retraso profundo es el único
camino cientificamente válido para su educación. A la vez, es el
único que también resulta capaz de recrear lãs funciones faltantes
allí donde no existen a causa de la insuficiência biológica del niño.
Solo la educación social puede superar la soledad de la idiocia y del
retraso de grado profundo, conducir al niño con retraso profundo
através del proceso de formación del hombre [...]. (VIGOTSKI, 1997,
p.246)

O autor nos diz que o único caminho para a criança com deficiência

intelectual, é a Educação Social, que seria a educação mista entre as crianças com

as sem deficiência. Além disso, na educação das crianças com deficiência

intelectual é preciso desenvolver a concepção científica de mundo, formando nelas

uma atitude consciente diante da vida, e conhecendo o reflexo das relações entre os

fenômenos da natureza, trabalho e sociedade que são fundamentais na vida do

homem. “Atraves de la organizacion activa de la vida en la escuela el alumno

aprendera a integrarse a la vida. Tenemos que abandonar el ideal de la escuela

alemana con su espiritu familiar, su mezquina e infinita tutela sobre el alumno [...]

(VIGOTSKI, 1997, p.91)

Para o Autor, é através da integração que a criança terá com a escola que

essa passará a integrar-se com a vida. “Nos resulta importante saber no sólo

exactamente qué defectos se ha detectado en un niño, qué cosa está afectada en él,

sino también en qué niño se da ese defecto”. (VIGOTSKI, 1997, p. 134)

Vigotski, afirma que é sempre necessário entender a criança, através do seu

defeito e compreender como este defeito lhe é dado. Definindo que, ao entendermos

os princípios que restringem, segregam e afastam as crianças com “defeito”

podemos conduzi-la a uma vida coletiva igualitária. O autor nos remete a prática
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inclusiva, quando aponta os danos causados por esses fatores instituídos como

também peso do preconceito oriundo da construção de uma sociedade utópica onde

se classifica e se padroniza os sujeitos já que;
[...]  Cualquier insuficiencia corporal no solo modifica la relacion del
hombre con el mundo fisico, sino que se manifiesta tambien en las
relaciones con las personas. El nino deficiente es, ante todo, un nino
especial, la relacion que se crea con el es excepcional, no es la
habitual, no es la misma que existe con los otros ninos. Su infortunio
modifica, antes que nada, su posicion social, su ubicacion en el
medio. Todos los vínculos con las personas, todos los momentos que
determinan el lugar del hombre en El ambiente social, su papel y su
destino como paricipe de la vida, todas las funciones de su ser social
se reestructuran. La deficiencia fisica provoca una suerte de luxacion
social. El defecto en si no es todavia una tragedia. Es solo el pretexto
y el motivo para que surja la tragedia. (VIGOTSKI, 1997, p.197,198)

Vigotski (1997) nos faz refletir sobre o peso de se nascer diferente, já que

qualquer função física ou psíquica nos colocaria em um mundo paralelo, um mundo

de uma criança especial, onde se destaca a sua diferença, e sua relação frente ao

mundo será diferente, sua posição frente aos aspectos sociais será modificada,

como se seu defeito fosse um anuncio prévio do seu futuro trágico.

Assim o autor contempla que;

A humanidade, sempre há sonhado como um milagre religioso: que
os cegos vejam e os mudos falem. É provável, que a humanidade
triunfe sobre a cegueira, a surdez e a deficiência mental. Porém a
vencerá no plano social e pedagógico muito antes que no plano
biológico e medicinal. É possível que não esteja longe o tempo em
que a pedagogia se envergonhe do próprio conceito de “criança com
defeito”. O surdo falante e o trabalhador cego participantes da vida
geral em toda sua plenitude, não sentirão sua deficiência e não darão
motivo para que outros a sintam. Está “em nossas mãos” o
desaparecimento das condições sociais de existência destes
defeitos, ainda que o cego continue sendo cego e o surdo continue
sendo surdo. (VIGOTSKY, 1989, p. 61 apud VALDÉS, 2012, p.10).

Considera se portanto que, como educadores, se por meio de empenho, amor

a profissão e ao ato de ensinar , se nos dedicarmos ao trabalho crendo nas

potencialidades e espicificidades de cada  criança, poderemos alcançar os principios

de uma sociedade igualitaria almejada e discutida por Vigotski.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos de Vigotski (1997) fornecem uma base sólida de abordagens

relevantes para a compreensão das deficiências. De acordo com suas análises, é

impossível pensar tanto no sucesso quanto no fracasso da aprendizagem quando se

pauta apenas na capacidade ou incapacidade inata. Seu estudo sobre o

desenvolvimento da criança deficiente intelectual, contida em sua obra Fundamentos

de Defectologia (1997), contribuiu para uma ressignificação do deficiente intelectual,

que colabora para o processo de inclusão. Descreve que interações sociais

promovem desenvolvimento cognitivo, nos fazendo compreender assim, a

necessidade da formação de turmas heterogêneas.

Diante das contribuições da obra de Vigotski, (1997) constatamos que o

processo de inclusão das crianças com deficiência intelectual poderá obter sucesso

se houver empenho do educador, se as metodologias forem adequadas e se o

ambiente for favorável ao ensino, e promova a coletividade e a cooperação entre

todas as crianças.

O desenvolvimento imperfeito das funções psicológicas superiores na criança

com deficiência intelectual, não é consequência imediata e direta da sua patologia

em si, mas, segundo Vigotski (1997), pode ser resultado de limitações secundárias

relacionadas a fatores sociais.

Acreditamos que as alternativas levantadas neste estudo podem favorecer

aos professores conhecimentos que os auxilie a lidar melhor com suas inseguranças

a respeito do que pode ser feito para favorecer a aprendizagem e a participação

desses alunos na sala de aula comum.

Por fim, consideramos que o presente estudo ao organizar conhecimentos

referentes aos danos da segregação e a necessidade de convívio social, contribui

com indicações para o educador promover um trabalho de ensino significativo,

baseando-se na mediação e interação, instigando as potencialidades das crianças

com deficiência intelectual.

Por meio das análises realizadas consideramos que é imprescindível, para o

sucesso da inclusão o papel do professor frente a esse processo, sendo assim, o

professor torna se essencial ferramenta para uma sociedade inclusiva, e

democrática.
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