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Resumo: O presente texto objetiva discutir a importância da cultura para a educação das 
pessoas em situação de deficiência. Tendo Vygotsky (1989a; 1989b; 1991; 2007) como 
principal referencial teórico, o trabalho se coaduna à perspectiva materialista histórica, 
compreendendo que o homem age sobre a natureza, engendrando novas condições para a sua 
existência, criando a história e a cultura. Buscamos compreender como o olhar diante das 
pessoas em situação de deficiência foi sendo constituído historicamente. Constata-se que a 
cultura fornece aos indivíduos os sistemas simbólicos, o universo de significações que ordenam 
e possibilitam a interpretação do mundo real. Vygotsky desenvolve um conjunto de conceitos, 
tais como compensação, zona de desenvolvimento proximal, que não enclausuram o ser humano 
nas limitações que seu organismo biológico possa vir a lhe impingir, trazendo para o campo da 
cultura a emergência de se criar as possibilidades do desenvolvimento das funções psicológicas 
superiores – característica tipicamente humana (Oliveira, 1992). Tais conceitos propiciam se 
pensar em estratégias que contribuam no processo de inclusão – que não se limitada às pessoas 
em situação em deficiência, mas a todos os educandos que necessitem de algum apoio 
educacional. 
 
Palavras-chave: Materialismo histórico; Cultura; Inclusão. 
 
The indispensability of Culture and mediation to the Education of disable people 
 
Abstract: This text discusses the importance of culture in the education of people with 
disabilities. Taking Vygotsky (1989a; 1989b; 1991; 2007) as its main theoretical reference, it is 
consistent with the historical materialist perspective, understanding that man acts upon nature, 
creating new conditions for his existence and shaping history and culture. We seek to 
understand how the attitude toward disabled people has been historically constituted. It is 
observed that culture provides individuals with the symbolic systems and the universe of 
meanings that order the real world and enable its interpretation. Vygotsky develops a set of 
concepts, such as compensation and zone of proximal development, which do not enclose the 
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human being in the limitations that his biological organism may impose on him, bringing to the 
field of culture the urge to create the possibilities of the development of higher psychological 
functions - a typical human feature (OLIVEIRA, 1992). Such concepts allow us to think of 
strategies that can contribute to the inclusion process, which is not limited to people with 
disabilities and should be available to all students who need some educational support. 
 
Keywords: Historical materialism; Culture; Inclusion. 
 
 
Introdução 
 

presente texto tem por objetivo debater a importância da cultura para a 
Educação das pessoas em situação de deficiência. A noção de cultura na 
qual nos embasamos se coaduna com a perspectiva materialista histórica, 
tendo Vygotsky (2007) como teórico que ancora nossa discussão. Nessa 

perspectiva, compreende-se que o homem age sobre a natureza, criando novas 
condições para a sua existência, ou seja, os homens concretos, a partir de sua 
materialidade – mas não por ela determinados –, criam a história e a cultura. 

 
A cultura, portanto, fornece aos indivíduos os sistemas simbólicos, o 
universo de significações que ordenam e possibilitam a interpretação 
do mundo real, ou seja, contribuem para a representação da realidade. 
Essas formas culturais são internalizadas pelos indivíduos através de 
suas relações interpessoais. Em outros termos, as mediações e as 
relações externas possibilitam que os indivíduos se constituam como 
tais, estruturando suas atividades internas (intra-psicológicas). É este 
processo de internalização que se institui pela mediação da cultura, 
possibilita o desenvolvimento das funções psicológicas superiores – 
característica tipicamente humana (OLIVEIRA, 1992). 
 

Diante dessa perspectiva, “o desenvolvimento psicológico dos homens é parte do 
desenvolvimento histórico geral de nossa espécie...” (VYGOTSKY, 2007, p. 62) e, 
assim, o aspecto biológico e a cultura estão imbricados, pois, mesmo antes de seu 
nascimento, o ser humano já está atravessado pela cultura de seu tempo. 

Nessa interrelação entre o cultural e o biológico, se torna imprescindível o 
diálogo com Vygotsky no campo da Educação e, primordialmente, no campo da 
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Educação Especial e Inclusiva, pois toda a teoria deste autor e de seus seguidores não 
encerra o ser humano nas limitações que seu organismo biológico possa vir a lhe 
impingir, mas traz para o campo da cultura a emergência de se criar as possibilidades do 
desenvolvimento mais pleno do ser humano. 

Iniciamos o presente texto delineando como o lidar com a diferença/deficiência é 
um constructo histórico, produzido socialmente de acordo com os modelos socialmente 
legitimados. Posteriormente, buscamos esclarecer alguns conceitos de Vygotsky e de 
seus seguidores que nos auxiliam a pensar um processo educativo que não reduza as 
pessoas em situação de deficiência ao aspecto orgânico primário, mas que tenha nessa 
condição a mola propulsora para o desenvolvimento pleno do ser humano. Por fim, 
ensaiamos algumas estratégias que possam contribuir no processo de inclusão – que não 
está limitado às pessoas em situação em deficiência, mas pode servir a outros educandos 
que necessitem de algum apoio educacional. 
 
As formas de lidar com a diferença são constructos históricos 

A perspectiva materialista histórica nos leva a compreender como o olhar diante 
das pessoas em situação de deficiência foi sendo constituído historicamente. Assim, ao 
falarmos destas pessoas, não podemos abordá-las como entidades abstratas, definidas 
por uma patologia, mas, contrariamente, é imprescindível compreender cada uma como 
um ser concreto, histórico, inserido numa sociedade. Como ensina Vygotsky (1989a), 
não é a patologia que define esta pessoa, porém, esta patologia influencia o modo como 
ela organiza sua personalidade. Isso ocorre, sobretudo, porque esta pessoa vive numa 
sociedade que pode dar respostas mais ou menos adequadas para respeitar estas 
diferenças, de acordo com o modelo de homem, dos atributos valorizados pelas relações 
sociais surgidas no determinado modo de produção (JANUZZI, 1985) da sociedade em 
que esta vive. 

Com o intuito de ilustrar nosso debate sobre a valorização de determinados 
atributos de acordo com o modo de produção de cada sociedade, mesmo sabendo do 
perigo das generalizações, constatamos que, nas sociedades primitivas, caracterizadas 
pelo nomadismo, havia a necessidade de se lutar contra as intempéries e, por isso, a 
necessidade premente de possuir uma boa condição física, não só para se defender, mas 
para a preservação do próprio grupo em que se encontrava. Nesse contexto, aquele que 
não pudesse contribuir para o grupo, que apresentasse algum defeito, era abandonado, 
sem que isso impingisse algum sentimento de culpa aos demais.  
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Na sociedade grega, se pensarmos, por exemplo, no povo espartano, este se 
dedicava à guerra, o que implicava a necessidade do cultivo de um corpo perfeito. 
Aquele que apresentasse em seu nascimento alguma anomalia era imediatamente 
eliminado1. Já o povo ateniense privilegiava o trabalho intelectual, e o homem livre 
deveria dedicar-se à contemplação, à argumentação, à filosofia. Aos escravos eram 
destinadas as tarefas árduas, aquelas realizadas com o corpo. O exercício praticado 
pelos homens livres, que deveriam pensar e organizar a polis, era o da mente, parte 
digna, superior.  

A Idade Média, por sua vez, baseava-se em concepções teológicas. Dessa forma, 
pessoas com deficiência e que diferissem das normas eram vistas como frutos de um 
pecado. Serviam, então, como instrumentos de Deus para alertar sobre os 
comportamentos inadequados, proporcionando a possibilidade de alcançar a redenção 
através de obras de caridade.  

A sociedade moderna instaura outra concepção – a antropocêntrica. A nova 
forma de organizar a vida e o trabalho, o modo de produção material, voltada agora para 
o mercado, a possibilidade de acumulação, o desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia, proporcionando ao homem um maior domínio sobre a natureza, inscrevem 
uma nova ordem social. Naquele momento, o homem se assume como construtor de sua 
existência. A razão humana tem o poder de dominar a natureza. O homem observa, 
mede, quantifica, enfim, racionaliza. O homem moderno não só criou máquinas, como 
seu próprio corpo é uma máquina, devendo obedecer a uma ordem racional, a um 
funcionamento lógico.  

Seu padrão de normalidade está no ideal de homem que é capaz de utilizar-se da 
razão, produzir sua própria existência, acumular bens. Aquele que não se enquadra será 
objeto de intervenção da medicina. Na concepção de sociedade desta época, indivíduos 
considerados anormais devem ser segregados, separados, pois se constituem em perigo 
não somente para si, como também para a sociedade. Assim, “as pressões do mundo 
capitalista, as exigências cada vez mais crescentes da tecnologia vão gerar a criação de 
um grande contingente de instituições especiais, pois qualquer comportamento 
desviante terá ampla repercussão...” (TOMASINI, 1998, p. 126). 

Buscando desenvolver tecnologias específicas, a sociedade moderna 
desenvolveu testes de inteligência que, mensurando o nível intelectual do indivíduo, 

                                                           
1 O mito espartano do leito de Proscrusto narra esta necessidade de enquadramento num modelo perfeito 
e pré-estabelecido de corpo (AMARAL, 1995).  



Acesso Livre n. 7 Jan-Jun 2017 

 
121 

tinham o objetivo de detectar o seu atraso – sobretudo o mental –, determinando-lhe um 
rótulo. A partir dessa classificação, surgiu a proposta de uma atenção educacional 
especializada, muito pautada nos parâmetros médicos. Predominou, assim, uma 
concepção organicista, geradora de uma visão fatalista da diferença, baseada no 
inatismo. A partir de então, a preocupação com a educação das pessoas com deficiência 
foi organizada e separada do sistema educacional regular. O comportamento humano foi 
considerado como algo estanque e fragmentado, e a realidade individual foi 
compreendida independentemente da sociedade e da cultura.  

Bueno (1993) analisa que o aparecimento de instituições escolares especiais 
apresentou dois aspectos controversos: ao mesmo tempo em que o ideário liberal do 
mundo moderno proporcionou a extensão das oportunidades educacionais para todos, 
serviu como instrumento de exclusão daqueles que, não correspondendo às expectativas 
sociais, poderiam provocar alguma desordem no desenvolvimento da nova organização 
social. 

Somente nas décadas de 1960-70, começamos a observar no plano internacional 
uma mudança na concepção da deficiência e da educação especial. O olhar sobre a 
deficiência se deslocou um pouco do aspecto congênito, estável, onde se agrupam as 
pessoas com um mesmo tipo de deficiência em um centro específico com o objetivo de 
receber um tratamento, para uma visão correlacionada da deficiência com os fatores 
ambientais, em que o próprio sistema educacional deve se posicionar para dar uma 
resposta mais adequada aos seus educandos, favorecendo, assim, seu desenvolvimento e 
sua aprendizagem (MARCHESI e MARTÍN, 1995). 

A discussão sobre a “Educação para Todos” entra em nosso país a partir da 
“Conferência Mundial de Educação para Todos” (Jomtien, Tailândia, 1990), que, 
segundo Vior e Cerruti (2014), consolidou a influência do Banco Mundial na educação. 
A partir da Declaração proveniente desta Conferência, o Brasil organiza o Plano 
Decenal de Educação Para Todos: 1993-2003, buscando dar uma resposta mais 
satisfatória às organizações internacionais2 sobre a baixa produtividade de seu sistema 
educacional3, a fim de continuar a receber os subsídios desses órgãos internacionais. 

                                                           
2 Referimo-nos à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF); Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) e o Banco Mundial. 3 Nesta época, além do Brasil, outros países apresentaram baixa produtividade – Bangladesh, China, 
Egito, Índia, México, Nigéria e Paquistão. 
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Reafirmando a necessidade da “Educação para Todos”, ocorre o Congresso 
Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais (Salamanca, Espanha), onde se 
formula a Declaração de Salamanca (1994)4, com a representação de noventa e dois 
governos e vinte e cinco organizações internacionais, com o objetivo de promover a 
Educação para Todos, a partir do exame das políticas necessárias para se desenvolver 
uma educação inclusiva.  

 
O princípio que orienta esta Estrutura é o de que escolas deveriam 
acomodar todas as crianças independentemente de suas condições 
físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. 
Aquelas deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças 
de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população 
nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou 
culturais, e crianças de outros grupos desavantajados ou 
marginalizados (BRASIL, 1994, p. 3). 
 

É importante frisar que, por mais que esses documentos disparem a relevância da 
educação para todas as pessoas, esta discussão está imersa num contexto em que o 
governo brasileiro prioriza recursos para o ensino fundamental, fragmentando a 
discussão sobre o direito à educação básica, coadunando-se às diretrizes do Banco 
Mundial (MELLO, 2014). A educação está imersa num conjunto de interesses que nos 
trazem antagonismos e nos coloca em xeque ao pensar as tantas diferenças que nos 
constitui como seres humanos.  

 
Precisamos de um pluralismo [...] que reconheça a unidade sistêmica 
do capitalismo e que tenha a capacidade de distinguir entre as relações 
constitutivas do capitalismo e outras tantas desigualdades e opressões. 
O projeto socialista deve ser enriquecido com os recursos e as ideias 
dos “novos movimentos sociais” (que não são tão novos), e não 
empobrecidos pelo uso desses recursos e ideias como desculpa para 
desintegrar a resistência ao capitalismo. Não devemos confundir 

                                                           
4 É importante ressaltar que a Declaração de Salamanca não inaugura os marcos normativos relativos à 
educação das pessoas com deficiência. Não obstante, a perspectiva inclusiva não era a tônica – apesar de 
se preconizar que as pessoas com deficiência deveriam ser atendidas preferencialmente na rede regular de 
ensino. Após a referida Declaração, outras tantas normativas foram regulamentadas. Não obstante, não 
caberia neste texto, por sua limitação de páginas, uma discussão exaustiva sobre tais marcos – apesar de 
esse ser um aspecto importante. Para tal discussão, sugerimos, dentre outros, o trabalho realizado por 
Moura (2015). 
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respeito pela pluralidade da existência humana e das lutas sociais com 
a dissolução completa da causalidade histórica, em que nada existe 
além de diversidade, diferença e contingência, nenhuma estrutura 
unificadora, nenhuma lógica de processo, em que não existe o 
capitalismo e, portanto, nem a sua negação, nenhum projeto de 
emancipação humana (WOOD, 2003, p. 224-5). 

 
Posto essa ressalva, e afirmando a posição de que temos que superar esta forma 

de existência capitalista, não podemos desconsiderar que a proposta de educação 
inclusiva tem afetado o interior da escola, sobretudo a escola pública, que se deseja 
socialmente referenciada.  

 Segundo a análise de Moura (2015), há ainda uma indefinição no que tange a 
uma perspectiva integracionista ou inclusiva em nossas políticas educacionais. Para um 
breve esclarecimento, na perspectiva integracionista, é o educando com deficiência que 
deve mostrar-se apto para estar junto com os demais na escola regular. No paradigma da 
inclusão, é a escola que deve se preparar para receber todo e qualquer educando, 
garantindo-lhe as possibilidades de aprendizagem. Essas duas visões irão propor a 
configuração de sistemas de ensino diferenciados, assim como se embasarão em 
concepções de desenvolvimento humano, de aprendizagem e de sociedade também 
distintas.  

Sabe-se que a efetivação de uma Educação Inclusiva exige um compromisso 
político diferenciado, assim como uma proposta pedagógica que se responda de forma 
mais satisfatória ao processo de ensino aprendizagem das pessoas em situação de 
deficiência. É nesse sentido que buscamos aprofundar a perspectiva sociointeracionista, 
de Vygostky e seus colaboradores. 
 
Cultura, mediação, compensação e zona de desenvolvimento proximal: alguns conceitos que nos ajudam a organizar a prática pedagógica junto a pessoas em situação de deficiência 

Vygotsky e seus colaboradores (1989a; 1989b; 1991; 2007) romperam com a 
noção de homogeneidade da deficiência, destacando que as oportunidades, o ambiente 
familiar e cultural, dentre tantos outros fatores, proporcionam experiências de vida 
distintas e, assim, um desenvolvimento e aprendizagens diferenciados. 
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Se o ser humano se constitui enquanto tal na sua relação com o outro social, as 
pessoas em situação de deficiência se constituirão da mesma forma, na relação com os 
outros seres sociais.  

É a partir desse pensamento que Vygotsky afirma que a deficiência não diz 
respeito somente ao caráter biológico, mas também ao social. Muitas vezes, ao 
apresentar uma deficiência primária, inicial, o indivíduo com deficiência é relegado, 
abandonado à sua própria sorte. Devido a este desamparo, seu desenvolvimento cultural 
não é “alimentado” pelo meio, o que faz agravar a deficiência, trazendo complicações 
secundárias. O autor afirma, então, que o desenvolvimento insuficiente que pode ser 
observado em uma pessoa em situação de deficiência se deve, essencialmente, à 
ausência de uma educação adequada no que tange aos métodos e procedimentos 
especiais que possam aproximar tal pessoa a um desenvolvimento semelhante às 
pessoas sem deficiência – ou seja, “[...] el defecto por si solo no decide el destino de la 
personalidad, sino las consecuencias sociales y su realización sociopsicológica” 
(VYGOTSKY, 1989a, p. 30). 

Em outras palavras, se a deficiência não define a pessoa e a sua 
personalidade, por outro lado, influi nas relações sociais que explicarão sua forma de 
agir, de ser, de pensar e de se relacionar com o mundo. 

 
Es importante saber no sólo qué enfermedad  tiene la persona, sino 
también qué persona tiene una enfermedad. Lo mismo es posible con 
respecto a la deficiencia y a los defectos. Para nosotros es importante 
conocer no sólo qué defecto ha sido medido con exactitud en un niño 
dado, es decir, qué lugar ocupa la deficiencia en el sistema de la 
personalidad, qué tipo de reorganización tiene lugar, cómo el niño 
domina su deficiencia (VYGOTSKY, 1989a, p. 104). 

 
É a partir desta forma de reagir à deficiência, de reorganizar-se, que deve se 

centrar a educação na concepção deste teórico. A interação que a pessoa estabelece com 
seu meio social é que irá impeli-la para a via de compensação. Dependendo das direções 
tomadas, das situações criadas, do meio no qual se insere, a pessoa em situação de 
deficiência poderá ultrapassar suas dificuldades ou limitar-se a elas, agravando e 
aumentando a sua deficiência inicial.  
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Refletindo, por exemplo, sobre a educação das pessoas com deficiência 
intelectual5, o autor destaca que esta deficiência instaura uma condição singular do 
desenvolvimento, e a escola, por não saber como atuar diante desta peculiaridade, acaba 
por desinvestir no processo de aquisição do conhecimento, não desafiando as pessoas 
nesta condição a ultrapassarem seus limites. Destaca ainda que, ao se trabalhar com as 
pessoas com deficiência intelectual somente no plano das representações concretas e 
visuais, a escola presta um desserviço a estas pessoas, visto que, por sua condição 
orgânica, terão dificuldade de atingir por si mesmas formas bem elaboradas de 
pensamento abstrato. Os princípios que regem o desenvolvimento das crianças em 
situação de deficiência são os mesmos das crianças ditas normais, havendo, somente, 
alterações na organização da estrutura durante o curso desse desenvolvimento. Por isso 
é que se fazem necessárias a investigação e a utilização de métodos, procedimentos e 
técnicas específicas que possibilitem tal desenvolvimento, considerando que se deve ter 
como base as leis gerais do desenvolvimento do ser humano para que, a partir daí, se 
estude a peculiaridade de cada uma das pessoas que se encontram em situação de 
deficiência. 

A mediação cultural por parte da escola se torna imprescindível para que as 
pessoas com deficiência atinjam formas mais elaboradas de pensamento abstrato, que 
por si mesmas não conseguiriam desenvolver.  

Longe de adaptar-se à deficiência, a escola deve ter por meta a sua transposição. 
O que Vygotsky deseja salientar é que nós somos incapazes de eliminar a causa da 
deficiência, pois esta se encontra no nível biológico. Por outro lado, podemos atuar 
pedagogicamente contra as manifestações e os sintomas desse núcleo primário. Somente 
desafiando intelectualmente nossos educandos é que lhes mediaremos a aprendizagem. 
As situações geradoras de dificuldades impulsionam uma reação intelectual que propicia 
a superação destas dificuldades. É este movimento que constitui a função psicológica do 
intelecto, do pensamento. 

A deficiência, portanto, traz consigo o seu oposto. Em outras palavras, a 
deficiência, a inadaptação, trará consigo a reorganização radical de toda a personalidade 
da pessoa, a fim de compensar a sua deficiência. Parte, portanto, da premissa de que 
“todo lo que no me destruye, me hace más fuerte – Stern formula esta idea –, debido a 

                                                           
5 Trago o tema da deficiência intelectual por compreender que esta é um dos maiores desafios enfrentados 
na escola que temos, pois se pauta num determinado modelo de racionalidade, conforme discutido 
anteriormente. 
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que de la compensación y de la debilidad surge la fuerza y de las deficiencias, las 
capacidades”. (W. Stern, 1923, p. 145 apud Vygotsky, 1989a, p. 7). 

Essa perspectiva nos ajuda a compreender que o desenvolvimento, ao ser 
desafiado pela complicação proveniente da deficiência, estabelece um processo criador 
(orgânico e psicológico) de construção e reconstrução da personalidade da criança. Em 
outros termos, a deficiência exige uma reorganização de todas as funções de adaptação, 
da formação de novos processos que substituam e equilibrem o desenvolvimento. Esta 
elaboração parte do seguinte entendimento: 

 
Si algún órgano, debido a una deficiencia funcional o morfológica no 
logra cumplir por completo sus tareas, entonces, el sistema nervioso 
central y el aparato psíquico del hombre, asumen la tarea de 
compensar el funcionamiento deficiente del órgano. [...] Al entrar en 
contacto con el medio exterior surge el conflicto provocado por la 
falta de correspondencia entre el órgano o la función deficiente y las 
tareas que tienen que cumplir, lo que conduce a una alta posibilidad de 
enfermedad o de mortalidad. Este mismo conflicto origina elevadas 
posibilidades y estímulos para la compensacion y la 
supercompensación. De esta manera, el defecto se convierte en el 
punto de partida y en la fuerza motriz principal del desarollo psíquico 
de la personalidad. El defecto establece el punto del objetivo final 
hacia el cual tiende el desarrollo de todas las fuerzas psíquicas y 
ofrece una orientación al proceso de crecimiento y de formación de la 
personalidad. (VYGOTSKY, 1989a, p. 6) 

 
Assim, a dificuldade ou o impedimento de realizar certas funções ocasiona 

novas formações que se constituem como uma reação da personalidade diante da 
deficiência, buscando instituir uma compensação no processo de desenvolvimento. Ou 
seja, a compensação é uma reação da personalidade à deficiência (VYGOTSKY, 
1989a). 

Vygotsky explicita que as exigências sociais impelirão a um processo de 
supercompensação – que, por sua vez, também sofrerá a influência da educação. As 
exigências sociais e a educação possibilitarão a integridade da vida psíquica.  

O ponto de partida para a ação educativa deve se centrar não nos defeitos e 
dificuldades da pessoa em situação de deficiência, mas em sua reação à deficiência, na 
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forma de se reorganizar. Dependendo das direções tomadas, das circunstâncias criadas, 
do meio no qual se insere, a pessoa em situação de deficiência poderá ultrapassar suas 
dificuldades ou limitar-se a elas, agravando e aumentando a sua deficiência inicial. É 
através da interação social, da relação no coletivo, que a pessoa com alguma deficiência 
poderá desenvolver suas funções psicológicas superiores, pois estas são mais educáveis 
(VYGOTSKY, 1991). Sendo a deficiência primária fruto de uma causa orgânica, de 
uma origem biológica, investir o ato educativo neste nível é fazer uma aposta apenas no 
desenvolvimento de processos elementares que foram acometidos pela deficiência. As 
funções psicológicas superiores, por serem originadas no meio sociocultural, por serem 
frutos da utilização de instrumentos e signos, podem ser objeto da educação e, dessa 
forma, propiciar um desenvolvimento mais pleno6. 

Nesse sentido, ao colocarmos pessoas em situação de deficiência segregadas – 
em uma escola especial, numa classe especial ou numa escola regular que não se 
preocupa com as mediações pedagógicas –, restringimos a vida social destas pessoas, 
colocando-as numa posição difícil. Vygotsky, coadunado ao pensamento de Adler, 
defende que o ponto primeiro e fundamental de toda a educação deve ser a luta contra o 
sentimento de desvalorização (VYGOTSKY, 1989a). 

Essa concepção nos leva a pensar a estruturação de mediações pedagógicas 
que contribuam no desenvolvimento das pessoas em situação de deficiência. Para 
pensarmos em tais mediações, outros conceitos elaborados por Vygotsky não podem 
ser descartados, tais como a zona de desenvolvimento proximal (ZDP), visto que este 
nos propicia perceber a dinamicidade do desenvolvimento da criança, possibilitando-
nos observar não apenas aquilo que a criança já alcançou em seu desenvolvimento, 
mas, sobretudo, aquilo que está em processo de “vir-a-ser”. 

                                                           
6 Para compreensão da ideia acima explanada, um dos exemplos trazidos por Vygotsky se refere à 
educação da pessoa cega. Ele coloca que “si supiéramos en realidad tanto como podemos percebir 
directamente mediante nuestros cinco sentidos, ninguna ciencia, en el verdadero sentido de esta palabra, 
sería posíble, yaá que los anexos, relaciones y dependencias entre los fenómenos que forman el contenido 
del conocimiento científico, no son cualidades perceptibles visualmente, pero se descubren con ayuda del 
pensamiento. De este modo, para el niño ciego el pensamiento es una esfera fundamental de la 
compensación da insuficiencia de las representaciones. 
Los límites del desarollo en la esfera del conocimiento superior superan la ejercitación sensomotriz que es 
posible en la esfera de los procesos elementales. El concepto es la forma superior de la compensación de 
la insuficiencia de las representaciones.” (VYGOTSKY, 1989a, p. 187). Assim, “la verdadera esfera de la 
compensación de las consecuencias de la ceguera no es la esfera de las representaciones o de las 
percepciones, es decir, no es la esfera de los procesos elementales, sino la esfera de los conceptos, es 
decir, la esfera de las funciones superiores. [...] El hecho de que el ciego puede formar conceptos 
totalmente adecuados con los videntes y totalmente concretos sobre los objetos que él no puede percibir 
con la vista, es un factor de una importancia de primer orden para a psicología y la pedagogía del ciego.” 
(VYGOTSKY, 1989a, p. 187-8) [tradução livre da autora]. 
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A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de 
desenvolvimento real – aquelas funções mentais já alcançadas – e o nível de 
desenvolvimento potencial – aquelas funções mentais que estão em processo de 
maturação e, por isso, necessitam da ajuda de um ente mais experiente da cultura para 
amadurecê-las. A zona de desenvolvimento real observa o desenvolvimento 
retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento potencial observa o 
desenvolvimento prospectivamente. 

O conceito zona de desenvolvimento proximal é relevante para pensarmos o 
processo pedagógico, pois, ao pesquisarmos o que a criança pode fazer com a ajuda dos 
outros, temos um forte indicativo do seu nível de desenvolvimento mental. 
Encontramos, assim, a pista para a práxis pedagógica, pois a “boa mediação 
pedagógica” deve se adiantar ao desenvolvimento, instigá-lo, na medida em que a 
aprendizagem possibilita desafiar a constituição de processos internos de 
desenvolvimento, que podem operar através da interação e cooperação da criança com 
pessoas de seu ambiente e sua cultura.  

Considerarmos o conceito de ZDP como um orientador da prática pedagógica 
nos possibilita clarear o que compreendemos como desenvolvimento e a aprendizagem: 

 
Desse ponto de vista, aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, 
o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento 
mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento 
que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer. Assim, o 
aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de 
desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas 
e especificamente humanas (VYGOTSKY, 2007, p. 103). 

 
Um dos grandes legados que Vygotsky nos presenteia é o entendimento de 

que a aprendizagem humana tem sua natureza no social e é a possibilidade que o ser 
humano tem de se constituir humano, pois é através desta que cada criança se insere 
e é inserida na vida intelectual daqueles que a cercam. 

Diante dessa compreensão, a escola se reveste de um importante papel: 
organizar a interação, dirigir a atividade da criança para o conhecimento da realidade e 
para o domínio – por meio da palavra – do saber e da cultura produzido pela 
humanidade (KOSTIUK, 1991). Leontiev (1991), por sua vez, destacava que crianças 
em situação de deficiência, ao serem colocadas em condições adequadas de ensino, 
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faziam progressos chegando até a superar seu atraso. Isso porque, através da mediação, 
investia-se na plasticidade cerebral, favorecendo o desenvolvimento semiótico dessas 
pessoas. 

Colocamos tanta responsabilidade na escola não por acreditarmos que ela será a 
redentora da sociedade, mas por entender que, nos dias atuais, em nosso país, ela é uma 
instituição que tem o dever de receber todas as pessoas. Dessa forma, ela, muitas vezes, 
se constitui no único espaço educativo coletivo que a pessoa em situação de deficiência 
tem acesso. Além do mais, a escola deveria ser o espaço de socialização da cultura 
produzida pela humanidade. Nessa perspectiva, é nesse terreno social, nas interações 
com os entes mais experientes da cultura, que se encontra o centro organizador e 
formador da atividade mental. É neste locus onde se produzem significados, e esta 
produção exige a ação do outro, acontece com o outro. Criamos ações significativas, 
ações simbólicas, através da linguagem, da cognição, da cultura.  

Quando nos desafiamos a realizar a inclusão de pessoas em situação de 
deficiência em escolas regulares, pensamos na oportunidade de ressignificar a escola, 
minando as práticas excludentes que têm se configurado em seu interior. Somente 
apartando-nos de processos segregadores é que poderemos nos tornar seres de uma 
práxis inclusiva. Esta não é empreitada simples e fácil, contudo, compreendemos que a 
escola – como espaço humano – pode se constituir num espaço de criação de uma nova 
educação. A Educação, para nós, é locus de produção de sentidos, deve levar à 
deliberação ética e coletiva (VALLE, 1997).  

A questão da Educação é, pois, uma prática, é dizer, de forma coletiva e 
intencional, o que queremos fazer da sociedade em que estamos inseridos. Educar, 
portanto, é produzir sentido para o ato de educar; e este sentido só pode ser construído 
por uma sociedade que, longe de alienar-se em outras leis que não são as suas, 
reconhece seu potencial criador, admite que não se encontra acabada de uma vez por 
todas, mas que sua existência se institui e é instituída pelos indivíduos que a compõem, 
lançando-se, assim, num movimento permanente de busca de sentidos, através de 
questionamentos incessantes (VALLE, 1997 apud STAUFFER, 1999). 

Nossos tropeços, nossas dificuldades, mesmo nos paralisando em determinadas 
situações, são os primeiros patamares que nos lançam à busca de novas respostas.  

Se temos uma certeza, é a de que não há como homogeneizar o aprendizado dos 
seres humanos. No processo de escolarização dos educandos, incluindo aqueles que 
apresentam alguma deficiência, os níveis que irão alcançar dependem de inúmeros 
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fatores: o grau de suas limitações intelectuais e adaptativas, os desafios e solicitações 
que o meio lhe oferece, entre tantas outras variáveis. 

As pessoas nesta condição precisam ter acesso às mesmas oportunidades que 
outros seres humanos: precisam de jogos e brinquedos, explorar o ambiente, ser 
desafiadas, compartilhar a cultura de seu grupo social. Nesse sentido, a escola exerce 
um papel fundamental, visto ser esta o locus socialmente legitimado para que as 
crianças tenham acesso ao conhecimento historicamente produzido pela humanidade, ou 
seja, um espaço em que se deve efetivar o processo ensino-aprendizagem. Diante desse 
importante papel, os programas educacionais destinados às pessoas com deficiência não 
podem se embasar em suas limitações, mas devem focar-se em suas possibilidades, 
preocupando-se em trabalhar com um olhar prospectivo (VYGOTSKY, 2007). É de 
suma importância que compreendamos que a deficiência não é uma insuficiência, mas 
uma maneira peculiar de organização das funções psicológicas superiores que podem se 
modificar através dos processos de significação que são, eminentemente, sociais e 
culturais. 

 
Algumas possibilidades... 

Podemos delinear algumas estratégias que possam contribuir no processo de 
inclusão – que não está limitado às pessoas em situação em deficiência, mas pode servir 
a outros educandos que necessitem de algum apoio educacional: 

1. Compreender que o educando não se restringe ao papel social de estudante, 
mas que este é um ser humano completo. Nesse sentido, pensar as questões cognitivas e 
acadêmicas é apenas um dos aspectos. Devemos considerar, portanto, outros aspectos de 
seu desenvolvimento, tais como: as questões sociais, emocionais, a responsabilidade 
pessoal e a participação coletiva.   

A escola é uma parte da sociedade capitalista: carrega, portanto, suas 
contradições. Pode somente espelhar os aspectos, valores e práticas culturais desta 
sociedade, ou buscar instituir novas formas de sociabilidade através da luta da classe 
trabalhadora. A escola vivencia, portanto, aspectos contraditórios e desafiadores. 

2. Ao pensarmos que escola desejamos instituir, sua condução política deve estar 
traçada no Plano Político Pedagógico, buscando vivenciar princípios mais inclusivos 
possíveis. É importante que se compreenda que todo educando pode aprender, devendo 
ser um compromisso da escola proporcionar a todos igual acesso a um currículo de 
qualidade socialmente referenciada.  
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3. Possibilitar espaços em que educadores, educandos, membros da comunidade 
e outros trabalhadores da escola possam pensar princípios, metas coletivas, 
planejamentos, processos avaliativos que contribuam para a efetivação do processo de 
ensino e de formas mais criativas. A troca, o compartilhamento com pessoas e 
instituições mais experientes é muito profícuo, visto que o conhecimento é um processo 
de construção coletiva. 

4. Todos os trabalhadores da escola devem pensar em formas de tornar a escola 
acolhedora, mantendo vínculo com a comunidade. As estratégias traçadas acima, em 
que as pessoas se reúnem para debater, resolver problemas e trocar ideias, métodos, 
técnicas e atividades, podem possibilitar a constituição de uma rede que ajude tanto aos 
educadores como aos educandos. 

5. O planejamento do processo de ensino e aprendizagem deve procurar 
instaurar objetivos e práticas mais cooperativas em sala de aula, apartando-se de 
práticas competitivas. Assim, a prática de apoio entre os educandos deve ser uma 
constante, compreendendo que o apoio pode ser desenvolvido não apenas pelos adultos, 
mas também pelos companheiros da mesma idade. Isso possibilita que todos participem 
de forma mais plena e se sintam responsáveis pelo aprendizado coletivo.  

6. Ouvir e aprender com os pais são pontos primordiais, visto que a família, 
desde que a criança em situação de deficiência nasce, cria mecanismos para incluir seus 
filhos e suas filhas no dia a dia de suas vidas. Os pais, por mais cansados que estejam, 
têm muito pouca oportunidade de desistir. Assim, criam novas possibilidades, correm 
riscos – mesmo sabendo que há muita chance de errarem –, buscando evitar a 
segregação e a morte social de suas crianças.  

Por ser fruto dessa existência humana, a prática educativa nunca será perfeita. A 
volta ao planejamento, a avaliação do processo, a fim de que se possa determinar uma 
maneira diferenciada de proceder, em vez de recuar para um encaminhamento 
segregador e mais simples – por ser mais conhecido e cômodo – é um movimento de 
grande relevância. A padronização, a aprendizagem “tamanho único” – tanto em relação 
aos educandos, como aos profissionais da educação – elimina uma série de 
possibilidades e de seres humanos. Devemos reexaminar nossas práticas de forma 
coletiva.  

Instaurar novos procedimentos, novas estruturas e culturas de ensino que 
instaurem uma outra escola possível não é empreitada simples, nem fácil e tendemos a 
ver o primeiro fracasso ou exceção como regra, recuando para a lógica segregadora. O 
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desafio maior é buscar instituir práticas inclusivas para além da sala de aula, para além 
da escola, junto à comunidade. É a busca não só de uma outra escola possível, mas de 
outro mundo possível. Utopia? Como diz Eduardo Galeano (1991, p. 75), 

 
A utopia está no horizonte. 
Me aproximo dois passos, se distancia dois passos. 
Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos mais. 
Por mais que eu caminhe, nunca o alcançarei. 
Para que serve a utopia? 
Para isso, para caminhar.   
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