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Introdução 

O presente capítulo resulta de pesquisa institucional em desenvolvimento (UEM, 

2009-2013) e de pesquisa bibliográfica realizada no período de 2009-2011, vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Estadual de Maringá (PPI-UEM). 

Ambas têm como referencial a Psicologia Histórico-Cultural e a Defectología Soviética e 

decorrem de demandas da nossa prática como psicólogas escolares e professoras que atuam na 

formação de psicólogos. Objetivamos expor alguns aspectos da defectologia soviética, 

voltados à deficiência intelectual, que possam contribuir para a formação do psicólogo e da 

sua atuação junto à educação especial ou inclusiva.  

Defectología refere-se a um termo utilizado pelos autores soviéticos e pelo próprio 

L.S Vygotski
1
 (1896-1934), no início e no decorrer do século XX, relacionado a estudos 

teóricos e metodológicos comparados ao que, hoje, podemos chamar de Educação Especial. 

Após quase um século, abordar a Defectología e a Psicologia Soviéticas se deve ao fato de 

educadores e demais profissionais envolvidos terem formulado teorias e desenvolvido 

intervenções que nos parecem relevantes para nossa educação no século XXI. 

Um dos pontos de relevância para pensarmos a temática proposta, a partir da teoria 

vygotskiana, foi o modo como as deficiências eram compreendidas e como se dava o 

atendimento educacional às pessoas que as apresentavam.  Esse modo revelava a própria 

compreensão de desenvolvimento humano (de pessoas com deficiência ou não), de 

aprendizagem e de educação. Vygotski empreendeu uma luta teórica contra as bases antigas 

da Defectologia que vigoravam à sua época e que concebiam o desenvolvimento como algo 

linear, maturacionista e com a prioridade do fator biológico sobre o cultural. Nesta concepção, 
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avaliavam e intervinham educacionalmente junto àqueles que apresentavam, como se dizia, 

atraso mental, surdo-mudez, entre outras deficiências. 

Recuperar os estudos vygotskianos nessa área justifica-se por vários aspectos. Um 

deles é que, em geral, psicólogos escolares ainda se afligem com suas atividades no âmbito de 

avaliações psicoeducacionais (motivo de muitas contratações desses profissionais por 

prefeituras), com as queixas de dificuldade de aprendizagem e com os históricos de repetência 

escolar com as quais se envolvem em seu trabalho. Indagamos, pois, em que a psicologia 

vygotskiana, a partir da Defectología, poderia contribuir para a formação e atuação dos 

psicólogos. Pelos estudos realizados e pela prática vivenciada, podemos dizer que é 

necessário ao psicólogo escolar superar a avaliação psicoeducacional com propósito de 

revelar a supremacia do quociente de inteligência – QI. É preciso apreender o modo como o 

aluno aprende e se desenvolve e, como dizia Vygotski (1997), ver a pessoa e não a 

deficiência! 

A teoria revela-se fundamental para obter respostas a essa questão e a outras que nos 

afligem, pois pode revelar que o problema não é a avaliação psicoeducacional, mas a não 

compreensão de como a criança aprende e se desenvolve, o que é necessário para tal, tendo 

ela deficiência ou não. Isso leva a outra prática, em uma direção diferente da que tem se 

tornado comum, pois consideramos que o mais importante não é medir, quantificar, rotular e 

identificar o que a pessoa com deficiência não é capaz de realizar mas, como dito antes, 

compreender como aprende e se desenvolve. 

Respostas para questões dessa natureza requerem que maior embasamento filosófico 

e metodológico referente à Psicologia Histórico-Cultural. É necessário que nos apropriemos 

das contribuições que Vygotski e seus colaboradores formularam sobre o desenvolvimento 

humano diferenciado pela deficiência, com ênfase na área intelectual. Para tanto, apoiamo-nos 

em manuais de história, em textos do próprio autor e de alguns colaboradores como A. N. 

Leontiev (1903-1979), A. R. Luria (1902-1977), de autores contemporâneos que os analisam, 

bem como documentos oficiais do governo brasileiro, como leis e diretrizes, e com escritos de 

autores brasileiros que abordam essa temática.  

 

A crítica à hegemonia do QI – os números nem sempre falam por si 

A opção pela valorização da teoria explicativa para conhecer como o aluno com 

dificuldades ou deficiência intelectual aprende e se desenvolve se dá em oposição aos 

inúmeros exemplos de propostas teóricas e de intervenção que priorizam o aspecto biológico 

na explicação do desenvolvimento e da aprendizagem desses alunos. Conforme escreve 



Volkmar (2004), o pressuposto fundamental presente na formação e atuação de educadores e 

de psicólogos, nesse âmbito, tem sido a primazia do aparato biológico e das predisposições 

inatas ao desenvolvimento, já que a ênfase está nos processos maturacionais e no inatismo. 

Recorrer ao que Vygotski e seus colaboradores escreveram sobre as deficiências 

torna-se importante porque o conhecimento teórico que desenvolveram a respeito da 

Defectología permite uma nova perspectiva, que liberta os indivíduos de um determinismo 

biológico, liberando-os para realizarem suas potencialidades, objetivando a formação do 

homem cultural (VYGOTSKI e LURIA, 1996). Ao explicar a deficiência de forma 

naturalizada, reduzindo o indivíduo a um comprometimento biológico do cérebro, tendemos a 

negar as possibilidades de formação de potencialidades culturais e do talento cultural, aspecto 

importante para Vygotski, a partir do qual o desenvolvimento real se efetiva.   

Embora Patto (1990, 2005); Boarini (1993); Yazlle (1997); Bock (1999); Souza 

(2000, 2002); Mazzota (1996); Tanamachi, Proença e Rocha (2000); Meira (2000, 2006) e 

Antunes (2006); Facci (2006); Barroco (2007b); Souza (2007); Tuleski, Eidt (2007), dentre 

outros, venham expondo suas críticas a essa prática de valorização do que falta ao aluno, ela 

ainda tem vigorado. O próprio Vygotski, na década de 1920, denunciava quanto a ciência 

psicológica tinha uma ação histórica eficaz para referendar e perpetuar um entendimento 

apenas aparente da constituição da sociedade e do psiquismo humano (VYGOTSKI, 1997). 

O caminho teórico metodológico assumido pela Psicologia Histórico-Cultural põe 

em relação o modo como os indivíduos se desenvolvem, o rumo de seu desenvolvimento e a 

prática social. Sem descartar a importância da constituição biológica, considera que as 

funções biológicas elementares com as quais os sujeitos são equipados desde o nascimento 

são reposicionadas e não possuem papel determinante para a não-aprendizagem. Esse 

caminho aponta para a necessidade da formação de alunos e professores com maior 

consciência de suas ações, de suas histórias escolares de ensino e de aprendizagem, de seu 

desenvolvimento e de outros indivíduos, e que isso esteja presente no processo avaliativo.  

Trabalhar em busca dessa conscientização implica em uma ação educativa que 

explicita as relações dialéticas presentes no real e geradoras deste ambiente/realidade/mundo 

objetivo, permitindo sua compreensão e apontando possibilidades de superação da situação 

atual. Desse modo, podemos considerar quanto Vygotski empreendeu a superação do caráter 

natural do desenvolvimento humano, lançando luz sobre a viabilidade de intervir junto a 

indivíduos limitados biológica ou organicamente em algumas funções motoras, sensitivas, 

e/ou corticais superiores (LURIA, 1981). 



Concordamos com Luna (2002, p. 32) quando afirma que o referencial teórico de um 

pesquisador é um filtro pelo qual ele enxerga a realidade, sugerindo perguntas e indicando 

possibilidades. Os vieses teóricos de um pesquisador se refletem nos problemas de pesquisa e 

fazem-no enveredar por procedimentos metodológicos diferentes. As decisões decorrem do 

problema formulado e este só se explica devidamente em relação ao referencial teórico que o 

originou. Qualquer tentativa de confronto entre método e técnica de pesquisa só poderá ser 

resolvido levando-se em conta objetivos contidos no problema e a capacidade de explicação 

do referencial teórico. Desta forma, a opção por um método de pesquisa se relaciona com a 

formação do pesquisador e se vincula a uma concepção de realidade, de homem e de mundo. 

O método pode ser chamado de caminho e o veículo utilizado é a teoria. Disso decorrerão os 

procedimentos de investigação.  

 

Mediação instrumental e o desenvolvimento do psiquismo de pessoas com e sem 

deficiência intelectual 

Os escritos de Vygotski contidos em Obras Escogidas, Tomo IV, a respeito das 

Funções Psicológicas Superiores (FPS) e Tomo V, que expõe alguns conceitos referentes às 

deficiências, são importantes para responder às questões já apontadas 

De acordo com Facci (1998, p. 68), no texto intitulado O método instrumental em 

Psicologi, Vygotski expõe algumas implicações metodológicas para o desenvolvimento do 

psiquismo. Para ele os instrumentos psicológicos “[...] são criações artificiais, 

estruturalmente, são dispositivos sociais e não orgânicos ou individuais: destinam-se ao 

domínio dos processos [psicológicos] próprios ou alheios, assim como a técnica se destina ao 

domínio dos processos da natureza” (VIGOTSKI, 1996, p. 93).  

Para entender o psiquismo humano, Vygotski (1996) separa as funções psicológicas 

em funções naturais (aquelas que compõem o equipamento biológico, com o qual a criança 

conta no início de seu desenvolvimento) e em funções psicológicas (que advêm do processo 

de interiorização e de objetivação do conhecimento, intimamente ligado a uma forma de 

mediação estritamente humana). As funções psicológicas superiores, por sua vez, podem ser 

entendidas, de acordo com Barroco (2007), como “aquelas de origem social, que só passam a 

existir no indivíduo ante a relação mediada com o mundo externo (com pessoas e com aquilo 

que elas criam: objetos, ferramentas, processos de criação e de execução, etc.)”. 

Segundo Vygotski (1996), entre os processos instrumentais e naturais, entre método 

instrumental e métodos científicos naturais existe uma relação. Nos métodos científicos 



naturais, mantém-se uma relação linear, direta, entre dois estímulos A – B, e nos métodos 

instrumentais estabelecem-se duas novas conexões A – X e X – B. Neste caso, o X seria o 

mediador entre o objeto e a operação psicológica, de forma que a relação seria aqui 

representada, através de um triângulo. Para Facci (1998), todo e qualquer ato de 

comportamento transforma-se, então, em uma operação intelectual, mediada por dois tipos de 

instrumentos, denominados por Vygotski de instrumento psicológico e instrumento técnico. 

Desta forma, o homem necessita do instrumento para regular sua ação sobre os 

objetos que o cercam. O instrumento serve de ponte entre o homem e o meio externo. O 

homem atua sobre o meio, sobre a natureza, transformando-a, ao mesmo tempo em que se 

transforma também com esse processo e com os resultados que este provoca. No processo de 

humanização, o homem usa o signo, cuja função é regular a conduta humana, em seu 

desenvolvimento. “[...] tudo que é utilizado pelo homem para representar, evocar ou tornar 

presente o que está ausente constitui um signo, como a palavra, o desenho, os símbolos [...]” 

(FONTANA; CRUZ, 1997, p. 59). Enquanto o instrumento ou ferramenta está orientado 

externamente, para a modificação do ambiente, o signo é internamente orientado, 

modificando o funcionamento psicológico do homem e o seu comportamento. 

Ainda segundo Fontana e Cruz (1997), o uso de instrumentos especificamente 

humanos, como os signos, produz novas relações com o ambiente, adquirindo independência 

em relação ao ambiente imediato e nova organização do comportamento. Signos são 

mediadores de natureza psicológica que auxiliam o desenvolvimento de tarefas que exigem 

atenção ou memória, uma vez que podem interpretar ou (re)apresentar dados da realidade, 

referindo-se a elementos ausentes. A utilização de signos e instrumentos como mediadores 

caracterizam uma ação puramente humana, uma vez que o homem planeja a ação antes de 

executá-la, tendo nos instrumentos e signos um meio para atingir um fim. 

De acordo com Facci (1998), segundo o método instrumental vygotskiano, o que 

diferencia uma criança da outra (o talento, a normalidade) é a possibilidade que ela tem de 

utilizar, por si mesma, suas próprias funções naturais e dominar os instrumentos psicológicos. 

Isso nos parece fundamental, pois quando é preciso identificar os motivos que levam um 

aluno a não aprender como os demais, torna-se importante que se compreenda como ele 

emprega os signos e recursos para resolver problemas e atividades, como pensa e age, assim 

como os caminhos necessários para formar potencialidades e usar outros recursos. 

Vygotski e Luria (1996) defendem a mediação instrumental como processo 

fundamental na apropriação do conhecimento, reforçando o papel da educação escolar e do 

professor para o desenvolvimento humano. Desta forma, desde a educação infantil, a 



mediação deve ser intencional, planejada e sistemática junto às crianças com e sem 

deficiências. No caso daquelas com deficiência intelectual, o cuidado deve ser ampliado. 

Ante o exposto, considerando-se que grande parte das pessoas tidas como 

possuidoras de poucos recursos psicológicos para o pensamento e a abstração pertencem a 

países e classes sociais mais pobres, indagamos: se essas pessoas tivessem acesso à mediações 

pedagógicas de outra natureza, que as instrumentalizassem a pensar, que favorecessem a 

apropriação do conhecimento sistematizado, elas estariam nesta condição? Esse 

questionamento conduz à luta por uma  escola de melhor qualidade, subsidiada por uma teoria 

explicativa ampla de aprendizagem e desenvolvimento humano que se oponha ao pensamento 

dominante de que ao que a natureza e a biologia oferta não há contraproposta, pois nem 

sempre a causa do não desenvolvimento é biológica e, se o for, mais necessária se faz a 

intervenção da cultura, da educação escolar.  

 

Considerações vygtskianas e lurianas sobre o atraso mental ou a deficiência intelectual 

 

Para Vygotski (1983) a pessoa com deficiência não é menos desenvolvida, mas 

desenvolve-se por outras vias. Para ele, era preciso explicar como o homem se torna humano, 

deixando de ser um indivíduo da espécie biológica, tornando-se um ser particular, fazendo 

parte do gênero humano. O processo de humanização pode ser explicado pois “[...] o homem 

não se faz homem naturalmente; ele não nasce sabendo ser homem, vale dizer, ele não nasce 

sabendo sentir, pensar, avaliar e agir. Para saber pensar e sentir; para querer, agir ou avaliar é 

preciso aprender, o que implica o trabalho educativo” (VYGOTSKI 1983). 

Vygotski (1983) considera, dialeticamente, que onde há fraqueza, ou déficit, também 

pode haver força, que nenhum fato ou objeto é somente algo, mas contém em si, 

dialeticamente, o seu contrário. A deficiência não é, pois, “tragédia”, mas pode vir a ser um 

motivo de tragédia caso não ocorra o desenvolvimento da pessoa. Por um lado o “defeito” é o 

menos, a limitação, a debilidade, a diminuição do desenvolvimento; por outro, precisamente 

porque cria dificuldades, estimula o avanço elevado e intensificado, cria os estímulos para 

elaborar uma compensação. Nesse sentido, segundo Barroco (2007, p. 24), ao investigar a 

“importância/possibilidade do uso das partes íntegras dos indivíduos para compensar as partes 

comprometidas pelas dificuldades/distúrbios ou deficiências”, Vygotski toma a educação 

como processo determinante para a transformação do homem biológico em homem cultural. 

Um dos conceitos que organiza e estrutura a obra de Vygotski é a historicidade. Para 

Shuare (1990), o caráter histórico do desenvolvimento humano se revela quando esse autor 



introduz o tempo na Psicologia, ou melhor, introduz a psique no tempo. O psiquismo só pode 

ser compreendido historicamente, sendo imprescindível compreender o desenvolvimento da 

sociedade, como os homens produziram e produzem sua existência, suas formas de pensar, 

agir e emocionar-se. Os fenômenos psíquicos são de origem histórico-social: “a história do 

psiquismo humano é a história social de sua constituição” (Shuare, 1990, p. 61). Isso deve ser 

levado em conta quando se pensa a mente da pessoa com deficiência intelectual. 

Retornando ao nosso problema central, também podemos observar quanto a falta de 

mediações sócio-históricas ricas e enriquecedoras levam ao empobrecimento da mente dos 

que aprendem, ensinam, avaliam e, sobretudo, dos que teorizam a respeito. Podemos pensar 

quanto a mera identificação dos limites biológicos impostos pela deficiência e a retirada da 

historicidade do desenvolvimento do gênero humano e do homem singular dificulta uma 

intervenção que promova a transformação a um nível mais elevado. Como pode ser realizada 

uma intervenção por esses profissionais? Para responder a essa questão é necessário conhecer 

como Vygotski explica o desenvolvimento da pessoa com deficiência.  

A resposta a estas questões encaminha para o que considera ser o alvo da Educação 

Especial – quanto esta deve provocar o desenvolvimento das funções psicológica superiores 

(FPS), desenvolvendo o homem com deficiência tanto quanto possível. O papel do psicólogo 

ou professor que lida com pessoas sob condição muito grave de deficiência, não deve ser 

apenas de mero cuidador, mas de impulsionar o desenvolvimento humano. 

Para Vygotski (1983), as leis gerais do desenvolvimento são iguais para todas as 

crianças, entretanto há peculiaridades na organização sociopsicológica da criança com 

deficiência e seu desenvolvimento requer caminhos alternativos e recursos especiais. Uma 

criança cujo desenvolvimento esteja complicado por uma lesão ou alteração cromossômica 

não é simplesmente menos desenvolvida que as crianças consideradas normais de sua idade. 

Ela não se desenvolve em menor escala, mas desenvolve-se de outra forma. Não se trata de 

subtrair uma função, mas de desenvolver-se de modo qualitativamente diferenciado. Podemos 

considerar, então, que o fenômeno da deficiência localiza-se mais nas interações sociais que 

limitam ou impedem, no modo como a sociedade se organiza em relação às pessoas que se 

diferenciam. O autor se concentrava nas habilidades das crianças e não em suas carências ou 

limites, destacando a importância das interações sociais como forma de desenvolver as 

características biológicas. Afirma, ainda, que é através da inserção na cultura e participação 

no processo de construção histórica que a criança deficiente assimila as formas sociais de 

atuação, internalizando-as e interagindo como sujeito histórico.  



Para Vygotski e Luria (1996), a diferença está no fato de que uma criança normal 

utiliza racionalmente suas funções naturais e, quanto mais progride, mais é capaz de imaginar 

dispositivos culturais apropriados para ajudar sua memória. Isto não se dá com a criança com 

deficiência intelectual, que pode ser dotada dos mesmos talentos naturais de uma criança 

normal, mas não sabe como utilizá-los racionalmente e, assim, eles permanecem adormecidos. 

Isso constitui o problema básico da sua mente e, em conseqüência, o atraso é um defeito não 

só dos processos naturais, mas também do seu uso cultural. 

Vale destacar o que Luria (1974) escreveu sobre as crianças com retardo mental
2
. 

Segundo o autor, elas podem ter sofrido uma doença no cérebro, durante o período intra-

uterino ou mesmo durante a infância, acarretando em perturbação no desenvolvimento normal 

do cérebro, produzindo alterações. Isso não se constituía em novidade para a época, uma vez 

que pesquisadores de várias partes do mundo se dedicavam e ainda se dedicam ao aspecto 

genético neurológico que leva à condição da Deficiência Intelectual (DI). Contudo, Luria 

esclarece que todas estas características do funcionamento mental e de comportamento 

resultam não de uma diversidade natural de características individuais, mas de um 

desdobramento da doença que sofreram. Nesse sentido, voltamos à base vygotskiana já 

apresentada: o problema do não desenvolvimento da pessoa com deficiência não é o fato 

biológico em si, mas o modo como a sociedade lida com ele. Nisso está o impedimento ao 

desenvolvimento cultural de modo mais amplo. 

Para Luria (1974), esta concepção de deficiência mental envolve a análise científica 

das características originais da atividade cognitiva e do comportamento da criança. Afirma 

que a existência de uma lesão cerebral grave contém a fonte de desenvolvimento mental 

anormal, exigindo a descrição detalhada das causas e das formas clínicas da doença, o que 

produz o desenvolvimento anormal e uma análise da fisiologia específica das características 

nervosas, d as funções de um cérebro lesionado. Isso se mostra relevante para a escola e a 

psicologia que nela se aplica, pois não podem negar o fato biológico. Todavia, devem 

estabelecer uma proposta de intervenção que leve esses indivíduos a se apropriar de recursos 

externos que darão origem a recursos internos, servindo como instrumentos psicológicos para 

estarem no mundo e sobre ele intervirem.  

Segundo Luria (1974), as crianças que necessitavam freqüentar Escolas de Educação 

Especial eram as conhecidas como “oligofrênicas”, vítimas de doenças graves no cérebro 

durante a vida fetal ou infantil. Para ele a perturbação do desenvolvimento mental geralmente 
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autor e da sua obra ao momento histórico e às condições datadas do desenvolvimento na área. 



leva a uma anomalia que compromete as formas complexas de atividades relacionadas com a 

cognição, abstração e generalização. Isso não significa que o autor defendia o não 

investimento no desenvolvimento da pessoa com DI, mas oferece uma base para entendê-lo e 

para propor  intervenções educacionais e de outras ordens adequadas – sempre em busca do 

desenvolvimento ou da formação do talento cultural (VYGOTSKI e LURIA, 1996). 

Segundo Luria (1974), nos países capitalistas tem-se discutido por muito tempo que 

as crianças mentalmente atrasadas são consideradas, até certo ponto, crianças normais, mas 

que têm na hereditariedade as razões dessa inferioridade e não podem receber uma educação 

integral nas escolas regulares. Afirma ainda que para identificar essas crianças seja necessário 

submetê-las a testes psicológicos para medir o nível intelectual. Quanto a isso, critica o uso 

indiscriminado de procedimentos de avaliação da inteligência, por testes formais que, segundo 

ele, consistem em uma série de tarefas que exigem conhecimento e percepção geral. De 

acordo com o mesmo autor, a distribuição das crianças para a escolarização, nos países 

capitalistas, era realizada de acordo com seus desempenhos no decorrer do ano letivo ou por 

testagem de desempenho através de testes psicrométricos. As que tinham sucesso nessas 

tarefas eram colocadas em classe A ou prosseguiam para um programa avançado e, mais 

tarde, eram transferidas para um tipo mais avançado de escola. O segundo grupo era 

composto por crianças cujos resultados dos testes as inseriam em classes B. O terceiro grupo 

era composto por aquelas que não tinham resultados a contento, consideradas com menor 

potencial, sendo destinadas à classe C. Estas eram examinadas e avaliadas como incapazes de 

receber uma educação completa e enviadas ao menor tipo de escola (escola especial) e, 

concluídos os estudos, permaneciam não qualificadas quando comparadas aos ditos normais.  

Segundo Luria (1974), as crianças que pertenciam a classes menos abastadas da 

população coincidentemente eram colocadas nas classes C e sentenciadas a receberem um 

menor nível de escolaridade, enquanto as crianças mais bem preparadas recebiam uma 

educação que as levava a ocupar posições no topo da sociedade. Para ele, essas crianças eram 

alvos de teorias falhas e os defensores desses métodos de seleção argumentavam que o retardo 

mental era determinado pela hereditariedade, com baixa capacidade intelectual inata. Era um 

sistema de seleção que buscava mensurar a inteligência, o que simbolizava um preconceito de 

classe social. Luria afirmava que, sob certas condições, com a utilização de um conjunto de 

métodos e instruções dadas de forma adequada, com a diligência e sistematização necessárias, 

até mesmo a capacidade natural de crianças com comprometimento se revela de outro modo, 

quando comparada com as consideradas normais. Mesmo não escrevendo em uma época de 

inclusão escolar, dizia que aquelas crianças podiam cursar uma escola regular sem dificuldade 



e receber uma educação completa e bem equilibrada, na medida em que esses recursos fossem 

formados e desenvolvidos ainda mais.  

Para Luria é perfeitamente compreensível que as crianças criadas em um ambiente 

familiar e intelectual favorável, que tenham todas as oportunidades para desenvolverem a 

sagacidade, adquiram uma gama muito maior de conhecimentos gerais. Por outro lado, os 

filhos de trabalhadores, cuja família é menos favorecida, com conhecimento geralmente mais 

limitado e nível intelectual mais baixo, assumem como característica uma boa inteligência 

concreta, mas com qualidades inferiores nas tarefas que requerem atenção e cultura e pontuam 

menos nos testes formais. A qualidade e o nível de abstração, sinais apresentados no 

diagnóstico da deficiência intelectual, encontram-se relacionados à prática social da qual a 

criança participa.  

Conforme Luria (1974), quando a criança normal começa a andar, expande seu 

conhecimento do mundo concreto. Quando começa a manipular os objetos, acostuma a 

distinguir seus diferentes aspectos. Quando começa a aprender, adquire um conhecimento dos 

objetos generalizado e sistemático, que vai além dos limites de suas sensações imediatas. A 

percepção de um objeto é afetada pelo conhecimento que recebe por parte dos adultos, 

tornando-se capaz de enriquecer sua coleção de objetos e descobrir novas relações. A 

percepção imediata é substituída por uma comparação complexa de processo: discriminação, 

generalização, análise e síntese, tornando-se um processo contínuo de pensamento e 

percepções. Essa característica difere marcadamente crianças anormais das normais. A 

riqueza global das relações inusitadas permanece inacessível para a criança. É fácil observar 

que o leque de percepções e idéias que compõem o mundo de uma criança com retardo mental 

é incomparavelmente menos produtivo e mais limitado do que o alcançado por uma criança 

normal. As análises e sínteses para a qual ele considera a sua percepção da realidade é bem 

mais fragmentada e superficial do que as usadas por uma criança normal. 

Consideramos que nesse momento, sobretudo, se constitui um espaço fundamental 

para o desenvolvimento: a mediação, o apoio do outro para estabelecer relações não se 

mostram a primeira vista. Gerar a necessidade de indagar, de duvidar e de concluir sobre o 

mundo é uma atividade altamente educativa. 

Luria (1974) afirma que, entre os problemas de aprendizagem nas escolas regulares, 

algumas dificuldades insuperáveis aparecem no decorrer do currículo e, apesar dos esforços 

persistentes dos professores, os alunos ainda são incapazes de adquirir novas competências e 

novos conhecimentos. Geralmente, as crianças com deficiência mental permanecem atrás dos 



outros desde o início da escola e participam do programa escolar, no entanto, não assimilam 

os conhecimentos e as explicações dos professores.  

O exposto impõe um posicionamento em busca da superação de situações como 

essas denunciadas por Luria e que ainda são recorrentes nos dias de hoje. É preciso pensar 

sobre as conseqüências da presença de concepções negativas sobre a importância do papel da 

educação escolar: o ensino de conteúdos sistematizados, científicos. Facci (2004) demonstra, 

por outro lado, quanto o professor, de qualquer nível ou modalidade de ensino, encontra-se 

com uma atividade social que se esvazia de significado a olhos vistos. Esses fatores tem 

revelado a descrença na educação, na psicologia revolucionária e, antes de tudo, no próprio 

homem, com ou sem deficiência. 

 

A Formação das Funções Psicológicas Superiores na educação especializada 

Segundo Vygotski (1996), as funções psicológicas superiores são as que, realmente 

interessam à Psicologia, na medida em que possuem origem social, sendo próprias do homem. 

A diferença entre as funções elementares e as superiores é fundamental para a compreensão 

adequada do problema. A confusão entre elas fez com que, muitas vezes, na história da 

Psicologia, o homem e seu psiquismo fossem estudados do mesmo modo como estudamos o 

animal, resultando na falta de alternativas para o desenvolvimento humano. 

Vygotski (1999) afirma que para se humanizar o homem deve desenvolver suas 

funções psicológicas superiores (voluntárias e mediatizadas), tornando-se cada vez mais livre 

e independente de suas necessidades naturais. Essas funções desenvolvem-se a partir das 

formas mais simples, com uma relação imediata com a realidade – funções psicológicas 

elementares. As funções psicológicas elementares são predominantes na vida de um indivíduo 

por um curto espaço de tempo. Já em tenra idade a criança começa a se comunicar com o 

mundo por meio de sinais e instrumentos; suas relações já não são exclusivamente diretas e 

imediatas como em seus primeiros meses de vida. Conforme Vygotski (1994), com o passar 

do tempo, a criança, em seu desenvolvimento e por sua atividade, vai intencionalmente 

usando instrumento físico e linguagem como meios para sua ação sobre a realidade. Suas 

funções psicológicas já têm as características das funções psicológicas superiores (mediatas e 

intencionais), sendo estas operações externas. Com a complexificação das relações que 

estabelece com o mundo, aliada a seu sistema nervoso e à apropriação dos conhecimentos 

humanos, a criança internaliza as estruturas anteriormente externas. Todas as funções 

psicointelectuais superiores aparecem duas vezes no decurso do desenvolvimento da criança: 



primeiro nas atividades coletivas, sociais, como funções interpsíquicas; depois, nas atividades 

individuais, como propriedades internas do pensamento, como funções intrapsíquicas. 

Leontiev (1978) ressalta que o cérebro é estimulado de fora, pelo mundo de objetos e 

fenômenos da realidade do homem, criado pelo trabalho, fornecendo o que é verdadeiramente 

humano. Assim sendo, é pela apropriação dos conhecimentos elaborados historicamente pela 

humanidade que os indivíduos desenvolvem sua atividade psíquica complexa e sua 

personalidade. “As faculdades do homem não estão virtualmente contidas no cérebro. O que o 

cérebro encerra virtualmente não são tais ou tais aptidões especificamente humanas, mas 

apenas a aptidão para a formação de novas aptidões” (LEONTIEV, 1978, p. 257). 

Ao processo de internalização das funções psicológicas superiores Vygotski dava 

também o nome de processo de revolução, tendo em vista que há um salto qualitativo de uma 

estrutura para outra, a superação de um ponto nodal. Há uma radical reestruturação da 

atividade psíquica e com isso há: “[...] 1) uma substituição de funções; 2) mudança nas 

funções naturais [...]; 3) o aparecimento de novos sistemas psicológicos, funcionais (ou 

funções sistêmicas) [...]” (VYGOTSKI, 1999, p.55). 

É importante ressaltar que o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

não extingue as funções psicológicas elementares. Vygotski, fundamentado no materialismo 

histórico e dialético, não fazia a dissociação entre natural e social, entre os processos 

elementares e os superiores. O que ocorre é um domínio das formas superiores sobre as 

inferiores devido às diferenças qualitativas entre suas estruturas; há superação por 

incorporação e, assim sendo, “as formas inferiores não se aniquilam, mas se incluem na 

superior e continuam existindo nela como instância submetida” (VYGOTSKI, 1995, p. 129). 

As funções psicológicas internalizadas ficam cada vez mais interligadas, há uma 

mudança na relação existente entre as funções superiores, modificando a estrutura funcional 

da consciência e formando um novo sistema psicológico, caracterizado pela intrínseca 

interconexão e inter-relação das funções. É esse sistema que dá ao indivíduo a percepção de 

totalidade do psiquismo. 

Para Vygotski (1995), o sistema psicológico começa a se desenvolver inicialmente 

como uma relação entre as diversas funções psicológicas. Com o desenvolvimento do 

indivíduo essas funções, que anteriormente estavam somente relacionadas, começam a se 

fundir, a ter relações sistêmicas, vínculos interfuncionais. No primeiro ano de vida, observa-se 

uma estreita relação entre sensação/percepção e o ato motor, as atitudes emocionais são o 

principal meio da relação criança-adulto. Esta relação intensifica-se já no ano seguinte, e a 

ação e percepção começam a se integrar. O indivíduo inicia aos poucos o controle de seus atos 



motores, tendo a percepção como sólida referência (não mais como simples eliciador). Um 

fator que contribui de forma decisiva para esta conquista, além do próprio treino da habilidade 

motora e percepção, característica da atividade principal desta idade (objetal-manipuladora, 

entre dois e três anos aproximadamente), é o surgimento da linguagem que, ainda bastante 

rudimentar, possibilita a categorização da percepção, nomear com sentido o mundo objetivo, 

materializando seu pensamento. Neste momento começa a desenvolver-se mais a relação 

pensamento e linguagem que, em idade mais avançada, se fundirão (VYGOTSKI, 2001). O 

surgimento da linguagem, o domínio da marcha, o maior conhecimento e controle do 

ambiente, criam condições para que o indivíduo desenvolva sua consciência, sendo a 

autonomeação (aparecimento do eu na fala) um dos principais indícios desse novo momento. 

Vygotski (1995) esclarece que, com maior apropriação do mundo humano, a criança 

desenvolve mais sua imaginação e mundo simbólico e o jogo de papéis (a atividade principal 

da criança pré-escolar) é fundamental. Nesta atividade, utilizando a imitação, a criança 

desenvolve seus movimentos, linguagem, percepção, memória e imaginação, sendo este 

período (por volta dos 3 a 6 anos) de vital importância para a solidificação das habilidades 

recém conquistadas e um período crucial para a apropriação das regras sociais, 

desenvolvimento dos sentimentos, da consciência social. 

Assim, segundo a lei genética geral do desenvolvimento cultural: “[...] toda função 

no desenvolvimento cultural da criança aparece duas vezes, em dois planos; primeiro no plano 

social e depois no psicológico, a princípio entre os homens como categoria interpsíquica e 

logo no interior da criança como categoria intrapsíquica” (VIGOTSKI, 1995, p.150). 

Conforme Vygotski (1996), essa lei é válida para o desenvolvimento da atenção voluntária, 

memória lógica, formação de conceitos e desenvolvimento da vontade. O autor denomina o 

resultado fundamental da história do desenvolvimento cultural da criança como a sociogênese 

das formas superiores de comportamento – opondo-se à idéia de uma psicogênese. 

Também Leontiev (1978) afirma que as novas aptidões e funções psíquicas formam-

se no indivíduo por meio do processo de apropriação da cultura. Para ele, as funções e 

aptidões especificamente humanas não se transmitem pela hereditariedade, mas fixam-se sob 

uma forma objetiva, exterior aos indivíduos, nos produtos da atividade humana (por meio do 

processo de objetivação), devendo ser apropriadas pelos indivíduos singulares na ontogênese.  

Com a introdução de instrumentos culturais, as operações psíquicas da criança se 

reorganizam, na direção do autodomínio dos processos de comportamento. O 

desenvolvimento da atenção voluntária, por exemplo, depende da introdução de meios 

auxiliares externos na situação psicológica, que serão internalizados pela criança; o 



desenvolvimento da memória voluntária se efetiva na medida em que a criança assimila e 

internaliza técnicas culturais de memorização. A mediação do adulto nesse processo é 

destacada por Vygotski (1995), que afirma que o desenvolvimento cultural tem sempre como 

ponto de partida a atuação de outras pessoas sobre a criança. Isso nos leva a indagar sobre a 

qualidade das nossas intervenções como psicólogos, professores e membros da comunidade, 

será que elas favorecem esse desenvolvimento? 

Para Vygotski (1995), o desenvolvimento cultural da criança se dá, primeiro, pela 

ação de outras pessoas sobre a criança; produz-se a interação da criança com seu entorno e, 

finalmente, a própria criança atua sobre os demais e, então, começa a atuar em relação 

consigo mesma. Assim se desenvolve a linguagem, o pensamento e os demais processos 

superiores de conduta. Assim, é possível concluir que “[...] a natureza psíquica do homem 

vem a ser um conjunto de relações sociais deslocadas para o interior e convertidas em funções 

da personalidade e em formas de sua estrutura” (VYGOTSKI, 1995, p. 151). 

Com o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, há mudanças 

filogenéticas e ontogenéticas, assim como ocorrem mudanças estruturais e funcionais: 

 

Geneticamente, em termos de filogênese, a característica básica é o fato de que elas 
[funções psicológicas superiores] foram formadas não como um produto da 

evolução biológica, mas do desenvolvimento histórico do comportamento; 

preservam uma específica história social. Ontogeneticamente, do ponto de vista 
estrutural, sua característica é que, em contraste com as estruturas imediatas dos 

processos psicológicos elementares, que reagem diretamente aos estímulos, são 

construídos baseados na utilização dos estímulos mediados (signos), e por causa 
disso, têm caráter mediado. Finalmente, com respeito à função, elas são 

caracterizadas pelo fato de que desempenham um papel novo e essencialmente 

diferente em comparação às funções elementares, e surgem como produto do 

desenvolvimento histórico do comportamento (VYGOTSKI, 1999, p. 37). 

 

Conforme Barroco (2007), o homem cultural é aquele que, vivendo com outros 

homens, apropria-se e cria formas mediatas de estar no mundo, de apreendê-lo, de transformá-

lo. Utiliza a linguagem para tanto e desenvolve o pensamento verbal, que passa a regular seu 

comportamento, permitindo que as funções elementares (sensação, percepção, etc.) sejam 

desenvolvidas para um dado curso que o habilita a estar no mundo de modo ativo. 

No início da vida, a atividade psicológica do bebê é bastante elementar, determinada 

pela herança biológica ou pelo equipamento biológico. O adulto não só está ligado ao meio 

ambiente por milhares de elos, os mais estreitos, como é, ele próprio, produto dele; sua 

essência encontra-se na essência das coisas ambientais, o que não acontece com um recém-

nascido. Tudo que serve, para o adulto, de ponte entre ele e o meio ambiente, tudo o que lhe 



traz cada sinal do mundo exterior – sua visão, audição e demais órgãos da percepção – é 

quase não funcional em um recém-nascido. Imagine um homem a quem tenham sido cortados 

todos os vínculos com o meio ambiente; ele passa a estar completamente isolado do mundo, 

uma pessoa solitária em meio a um mundo de coisas que não existem para ele. Essa condição 

se assemelha à de um recém-nascido (Vygotski, e Luria, 1996). No bebê, são preponderantes 

os fatores biológicos sobre os sociais, mas aos poucos as interações com o grupo social e os 

objetos da cultura passam a governar o comportamento e o desenvolvimento do pensamento.  

Segundo Vygotski e Luria (1996), esse desenvolvimento produz uma revolução total 

na vida da criança: de ser primitivo somente com sensações orgânicas, de ser que não vê e não 

ouve, imerso em sua vida orgânica, ela se transforma em um ser que, pela primeira vez, se 

defronta com a realidade e começa a interagir com ela, a reagir ativamente a estímulos que 

dela provêm e se encontra diante da necessidade de, gradativamente e de maneira primitiva, 

adaptar-se a ela. O primeiro princípio “orgânico” de existência começa a ser substituído por 

um segundo princípio – o princípio da realidade externa e, o que é mais importante, social. 

De forma alguma Vygotski (1996) ignora as definições biológicas da espécie 

humana, no entanto, atribui como fundamental a dimensão social, que fornece instrumentos e 

símbolos que medeiam a relação do indivíduo com o mundo e acabam por fornecer seus 

mecanismos psicológicos e formas de agir nesse mundo. A teoria de vigotskiana entende a 

relação entre o desenvolvimento humano e a aprendizagem diferentemente das outras 

concepções. O desenvolvimento e a aprendizagem estão relacionados desde o nascimento da 

criança. O desenvolvimento não é um processo previsível, universal ou linear, mas construído 

no contexto, na interação com a aprendizagem e a linguagem constitui o principal mediador 

da aprendizagem e do desenvolvimento. Através dela o ser humano se constrói enquanto ser 

sócio-histórico, modificando seus processos psíquicos, permitindo a evocação de objetos 

ausentes, análise, abstração e generalização de características de objetos, eventos e situações, 

possibilitando o intercâmbio social entre os seres humanos. 

 

Considerações finais 

Vimos expondo a importância da formação teórica para instrumentalizar o psicólogo 

a não ser um mero avaliador, mas um profissional que defenda o desenvolvimento humano 

das pessoas com e sem deficiências. Vygotski, assim como demais autores da Psicologia 

Histórico-Cultural, acredita na aprendizagem movimentando o desenvolvimento, indo na 

direção contrária a outras concepções, que entendem que a pessoa com deficiência está fadada 

a não aprender, ao não desenvolvimento e a viver uma vida já predestinada e limitada a uma 



parca formação. Essa compreensão do que podemos chamar limite a priori, não permite um 

verdadeiro trabalho pedagógico e psicológico, visto que o olhar dos profissionais paira sobre a 

limitação biológica e, assim, não há o que propor, pois a pessoa com deficiência apenas será 

treinada até certo nível (sempre baixo). 

Com isso queremos dizer que, instrumentalizadas pela teoria, devemos buscar 

intervenções que possam ser significativas para que a metamorfose se dê: de crisálida à 

borboleta. Essa metamorfose ou transformação implica em formar nos alunos, com e sem 

deficiência, órgãos sociais, ou seja, os olhos deixam de ser naturais para capturarem 

socialmente os fenômenos e fatos, assim como os ouvidos e demais órgãos e funções. 

Promovemos uma grande revolução quando há transformação de funções básicas, biológicas, 

em funções psicológicas superiores, na direção da formação social da mente, de forma cada 

vez mais apurada.  

Os alunos precisam ter laços entre si que os unam e estimulem ao crescimento; seus 

objetivos precisam estar amarrados aos da coletividade, como escreve Barroco (2007). Levar 

o aluno, com e sem deficiência, ao sentimento e à consciência de pertencimento ao coletivo é 

parte do processo de humanização. Mostrar-lhes as resultantes, conseqüências e implicações 

para si e para a sociedade daquilo que se apropriam e elaboram implica em animá-los no 

árduo processo de tornarem pessoal e próprio aquilo que a humanidade vem elaborando.  

Concluímos pela necessidade de superação de uma visão clínica e medicamentosa da 

deficiência, como se fosse doença, passível de cura ou tratamento, para nos defendermos o 

atendimento educacional, com ensino rigoroso de conteúdos científicos. Não negamos a 

importância dos profissionais da saúde no atendimento multidisciplinar, mas salientamos que 

devem ir além das aparências e que à Educação cabe o ensino que leva à aprendizagem e esta 

ao desenvolvimento. A revolução dos homens encontra no conhecimento as suas armas.  

Vimos que a teoria de Vygotski preconiza uma psicologia crítica, histórica e uma 

prática consciente, instigando-nos a refletir sobre outras formas de encaminhamentos para o 

trabalho psicológico e pedagógico, com outra concepção acerca do desenvolvimento e 

aprendizagem das pessoas com diagnóstico de DI. Partindo de uma prática embasada pelos 

pressupostos desta teoria, podemos pensar o quanto atuar na contramão do instituído revela 

práticas distorcidas e superficiais. Um exemplo disso é a aplicação de um teste de 

desempenho intelectual, em que um desempenho ruim resulta na conclusão de um QI baixo, 

justificando a inserção de uma criança em uma escola de educação especial.   

Essa prática, ao contrário dos pressupostos vygotskianos, que concebem que a pessoa 

com deficiência possui possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento, denunciando os 



limites postos antes pela prática social que pela condição neurológica, acarreta em 

denominações tais como: retardo mental leve, moderado, grave e profundo ou funcionamento 

intelectual com ênfase no fator quantitativo, estigmatizando e rotulando a criança, 

impossibilitando a aprendizagem e o desenvolvimento da pessoa com deficiência.  

Da eleição de pontos importantes para a construção de uma nova atuação 

profissional, destacamos a questão da historicidade na obra vygotskiana. Para Vygotski 

(1995), estudar algo historicamente é estudar o movimento. A história está em constante 

movimento e este movimento é uma das exigências do método dialético. Um estudo com base 

no método proposto envolve ir à origem dos fenômenos, identificar as questões que estão 

“fossilizadas”, que foram impressas ao longo da história, mas que podem ser modificadas.  

Necessitamos rever nossos conhecimentos e práticas a partir de noções que entendam 

o homem como um ser constituído ao longo de sua própria vida, de sua ação sobre o mundo, 

na interação com outros homens, inserido em uma cultura que acumula e contém o 

desenvolvimento de gerações anteriores.   

Bock (2008) esclarece que uma profissão não é um fazer pronto que recebemos, a 

prática se constrói na história de uma sociedade, em um tempo histórico que permita seu 

surgimento, que necessite dela. Para ela, a importância do trabalho justifica-se pela 

contribuição e reflexão quanto à utilização deste corpo teórico para a compreensão dialética 

que envolve as relações no contexto escolar. Análises pautadas nessa fundamentação teórica 

podem contribuir para a elucidação da realidade escolar vivida e propostas de intervenção que 

levem em conta a historicidade dos fenômenos humanos presentes no processo pedagógico. 

Concordamos com Bock (2008), ao afirmar que a Psicologia permitia colocar o 

homem certo no lugar certo; prometia facilitar a aprendizagem; adaptar as pessoas; facilitar a 

percepção de cada um sobre si mesmo e diferenciar os sujeitos. Eram muitos os interesses da 

elite que a Psicologia ajudava a resolver e não fazia isso de modo espontâneo; possuía 

tecnologia apropriada para esta tarefa. Esse conjunto de fatores colocou a Psicologia em um 

lugar privilegiado na sociedade do início da segunda metade do século XX.  

Se esse fato histórico contribuiu para o fortalecimento da ciência psicológica, 

podemos ressaltar que, em outro momento histórico, isso parecia ter caráter revolucionário, no 

entanto, seguir nessa perspectiva nos dias atuais implica em fazer prevalecer uma prática que 

não projeta mudanças e possui caráter reacionário, pois já temos teorias que nos permitem 

atuar de forma a contribuir para o desenvolvimento humano e não apenas estabelecer 

premissas negativas e limitadoras no que concerne aos homens.  



Segundo Bock (2008), o compromisso da Psicologia sempre esteve atrelado aos 

interesses burgueses, ao contrário da psicologia de Vygotski, com base em pressupostos 

marxistas, com caráter revolucionário, possibilitando um rompimento com esta tradição e a 

construção de um novo lugar para a Psicologia, de uma nova relação com a sociedade. 

Desejamos construir uma psicologia a serviço dos interesses da maioria da sociedade, 

acessível a todos, comprometida com os problemas sociais, buscando enfrentar desafios 

teóricos e práticos de velhas concepções ainda não superadas. Quando abrimos mão das 

concepções históricas e críticas, temos uma psicologia que se fundamenta em perspectivas 

naturalizantes da subjetividade.  

Para Souza (2000), a psicologia escolar constitui-se, ainda hoje, em uma área que 

compreende diversas abordagens teóricas e vive os mesmos dilemas da profissão, o 

profissional vivencia a fragmentação em diversas perspectivas teóricas. Para ela, o fenômeno 

psicológico se constitui como algo datado, instituído e instituínte das relações sociais em uma 

sociedade de classes. A autora considera a escolarização como um processo vigente na 

sociedade atual que precisa ser entendido na complexidade das relações sociais dessa mesma 

sociedade, em que as contradições existentes na sociedade comparecem na escola e na 

formação e atuação do profissional de psicologia. Entendemos, pois, que cabe ao psicólogo 

explicitá-las e superá-las juntamente com educadores, pais e alunos. Este profissional poderá 

oferecer à escola e à educação muito mais do que vem oferecendo, se conseguir estabelecer 

um espaço de mediação que, segundo Souza (2000), não é pedagógico, mas que inclui o 

pedagógico e que considera que é possível que haja a apropriação das finalidades da educação 

por aqueles que têm a educação enquanto finalidade humana e social. Ao psicólogo cabe atuar 

nessa mediação entre a educação, a família e a sociedade, contribuindo de forma consciente 

através de pesquisas cientificas e reflexões críticas sobre a prática profissional, trabalhando na 

direção de uma formação profissional crítica. 

A teoria de Vygotski pode trazer novo norte ao psicólogo e, no que se refere à 

temática de interesse desse estudo, o autor russo fez do processo de avaliação um campo de 

estudo para a compreensão da aprendizagem e do desenvolvimento humano. Cabe ao 

psicólogo observar as funções psicológicas que o avaliando já construiu até o momento 

investigado, constatar através de um conjunto de atividades o que a criança consegue ou não 

desempenhar sozinha e quando necessita de mediações advindas de pessoas mais experientes. 

Se as mediações ocorrerem devidamente através da orientação nas atividades, o psicólogo 

avaliador poderá observar como ela se organiza frente às pistas dadas pelas informações da 



criança, uma vez que a distância entre o nível real e o potencial de desenvolvimento 

caracteriza o que Vygotski (1984) denominou de Zona de Desenvolvimento Próximo.  

O psicólogo que se apropria desses conceitos poderá intervir na gênese das funções 

psicológicas superiores, uma vez que a zona de desenvolvimento próximo possibilita 

apropriações do meio social para o meio interno. 

Para o diagnóstico é imprescindível a reconstrução de cada estágio de 

desenvolvimento para entender o desenvolvimento mental da criança enquanto processo de 

apropriação da experiência humana. Tal apropriação consiste em reconstruir o real através das 

operações mentais interiores. As funções da aprendizagem não são funções específicas 

limitadas à aquisição de habilidades, pois as mesmas contêm uma organização intelectual que 

permite a transferência de um princípio geral descoberto durante a solução de uma situação, 

para outras tarefas ou situações. 

O conceito de mediação é central na teoria de Vygotski, uma vez que o mesmo 

enfatiza as interações sociais que acontecem entre os adultos e as crianças e sugere que, por 

meio de um sistema organizado de instrução, o aluno pode ser levado ao desenvolvimento de 

uma tomada de consciência e domínio do conhecimento, surgindo os conceitos científicos, 

diferentes dos conceitos espontâneos ou cotidianos. 

O psicólogo deve propor ao seu avaliando situações desafiadoras, sem que sejam 

extremamente difíceis, levando o aluno, através de pistas, a alcançar o objetivo proposto pela 

tarefa e avaliar o processo de autonomia da criança no desempenho da tarefa proposta. Para 

profissionais que atuam em Educação Especial, conhecer a zona de desenvolvimento próximo 

do aluno, possibilita compreender como as mediações externas influenciam o indivíduo a 

organizar seu potencial intelectual, refletindo no processo de desenvolvimento e 

aprendizagem do aluno. 

Do que se apreendeu da teoria vygotskiana, a aposta deve ser no desenvolvimento e 

aprendizagem humana, independente da pessoa ter ou não uma deficiência. Vygostki alerta, 

com os fundamentos da Defectología, que as limitações são antes de tudo sociais que 

biológicas. Quanto ao trabalho dos profissionais, a intervenção e mediação devem ocorrer 

entre os profissionais e a pessoa. De Vygotski, destacamos a relevância educacional do 

conceito de desenvolvimento e aprendizagem humana, com foco na zona de desenvolvimento 

próximo (ZDP), isto é, atuando como elemento de intervenção, de ajuda. Na ZDP, o psicólogo 

e o professor atuam de forma explícita, interferindo no desenvolvimento dos alunos, 

provocando avanços que não ocorreriam espontaneamente. Vygotski resgata a importância da 

escola e do professor como agentes indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem. O 



psicólogo e professor podem, e devem, interferir no processo de aprendizagem do aluno e 

contribuir para a transmissão do conhecimento acumulado historicamente pela Humanidade.  

Destacamos, para encerrar, a necessidade de aprofundar cada vez mais o 

conhecimento teórico sobre o desenvolvimento e a aprendizagem, possibilitando a superação 

de práticas adaptativas e conformistas, em direção a uma prática transformadora e 

comprometida com a formação plena dos indivíduos. 
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