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DEFICIÊNCIA MENTAL,
APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Evanir Abenhaim

INTRODUÇÃO

A deficiência pode ser compreendida a partir de dois paradigmas: o mé-
dico e o social. O paradigma médico apresenta a deficiência como condição da
pessoa, resultante de um impedimento, limitação, perda ou anormalidade numa
parte do corpo ou numa função. A diferença é vista como um estado negativo
de funcionamento, como doença ou defeito. O paradigma médico baseia-se
numa comparação entre a pessoa e um modelo humano idealizado: quanto mais
próximo do modelo, mais perfeito; quanto mais distante, mais imperfeito. A
educação, apoiando-se nesse paradigma, concebe o processo educativo como
uma tentativa de aproximação do educando ao modelo idealizado.

O paradigma social reconhece que algumas pessoas têm dificuldade para
realizar certas funções, mas considera que o fator limitador é a condição impos-
ta pelo contexto social que cria barreiras físicas, programáticas e atitudinais. A
diferença é reconhecida como um desafio a ser superado pela sociedade. Não há
um modelo humano. Cada pessoa é reconhecida como Ser único e irrepetível
com direito a desenvolver sua potencialidade.

Entre nós o paradigma médico prevalece sobre o social e, por conta disso,
as pessoas que não atendem ao padrão recebem muitos rótulos. Há uma tenta-
tiva de colocar aquela pessoa numa categoria diferenciada, o que justifica sua
exclusão social. Uma evidência disso é a adoção, ainda hoje, por muitos dos
nossos educadores, do conceito de deficiência mental da Associação Americana
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de Retardo Mental (AAMR) e da Associação Americana de Psiquiatria publica-
do no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV), revisado
em 1994. A deficiência mental é definida como o estado de redução notável do
funcionamento intelectual significativamente inferior à média, associado a li-
mitações pelo menos em dois aspectos do funcionamento adaptativo. A defici-
ência mental é vista como uma defasagem entre as respostas esperadas para a
idade e a realidade sociocultural. A anormalidade é da pessoa. É a pessoa que
não consegue se adaptar ao meio.

A partir desse conceito, dentro do paradigma médico, a deficiência men-
tal é identificada como atraso, muitas vezes irreversível, do desenvolvimento.
Esse atraso, por si só, justifica a dificuldade para aprender determinados con-
teúdos.

REPENSANDO O DESENVOLVIMENTO MENTAL

Segundo Vygotsky (1994), o estado de desenvolvimento mental de uma
pessoa não pode ser definido apenas pelas respostas que a pessoa dá. Essas res-
postas podem contribuir para inferir o nível de desenvolvimento real, mas não
são suficientes para determinar o estado de desenvolvimento mental. Esse esta-
do só pode ser determinado se forem revelados o nível de desenvolvimento real
e a zona de desenvolvimento proximal. O desenvolvimento mental retrospecti-
vo e o prospectivo.

Segundo Mantoan (1998), as pessoas com déficit intelectual precisam de:
competência intelectual – desenvolvida a partir da preservação do direito de
viver desafios para desenvolver suas capacidades; autonomia – desenvolvida
quando há o reconhecimento do direito de decidir e escolher de acordo com suas
necessidades e motivações; considerar o papel do meio social no processo
interativo de produção das incapacidades, garantindo-lhes o direito de se de-
senvolverem como as demais pessoas em ambientes que não discriminem e que,
ao contrário, valorizem as diferenças.

Mantoan (1988) defende que todas as pessoas precisam ser colocadas em
situações problemas, situações desafiadoras, para aprenderem a viver o
desequilíbrio cognitivo e emocional. Sem os conflitos cognitivos as pessoas não
conseguem tomar consciência dos problemas a serem resolvidos nem da sua
capacidade para enfrentá-los e superá-los.
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Entre nós, em geral, as pessoas que demonstram habilidades cognitivas
aquém do esperado são “poupadas” das situações desafiadoras e,
consequentemente, dos conflitos cognitivos. Isso geralmente decorre da crença
dos educadores na incapacidade dessas pessoas somada a um sentimento de
piedade que os leva a acreditar que dessa forma estão evitando um sofrimento
desnecessário. Esquecem que os desafios são indispensáveis à aprendizagem.
Lembrando Vygotsky (1994) podemos afirmar que o desafio está entre a zona
de desenvolvimento real e a zona potencial, na zona de desenvolvimento
proximal.

Vygotsky (1994) conceitua aprendizagem como um processo no qual o
indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes, valores etc. a partir de seu
contato com a realidade, o meio ambiente e as outras pessoas. A aprendizagem
não é um processo apenas cognitivo, é também afetivo. A cognição e a afetividade
possibilitam a eficiência cognitiva. As relações sociais entram como conteúdo
estruturante tão fundamental quanto os demais conteúdos. As pessoas que de-
monstram habilidades cognitivas aquém do esperado são privadas de muitas
relações sociais, resultando no que Feuerstein e Rand (1998) chamaram de
síndrome da privação cultural: a pessoa é impedida de beneficiar-se dos elemen-
tos da sua cultura.

É através da aprendizagem que a pessoa constrói a autonomia intelectual
e social. Segundo Delors (2001), para que a aprendizagem resulte em desenvol-
vimento precisa decorrer de um processo educativo fundado em três princípios:
equidade – direito à igualdade de oportunidade considerando o atendimento às
diferenças individuais e a igualdade de valor entre as pessoas; pertinência –
consideração, pela política educacional, das questões culturais para que todos
sejam respeitados e se percebam pertencentes ao grupo, apesar das diferenças;
excelência – responsabilidade com a educação de qualidade para todos.

Além de princípios norteadores para direcionar as ações educativas é fun-
damental o respaldo teórico oferecido pelas teorias de aprendizagem. A Teoria
da Modificabilidade Cognitiva Estrutural (TMCE) é uma das teorias que pode
contribuir para a aprendizagem e o desenvolvimento das pessoas. Essa teoria
começou a ser desenvolvida por Reuven Feuerstein após a 2ª guerra mundial, a
partir da sua necessidade de interagir com pessoas oriundas de campos de con-
centração e que apresentavam déficit cognitivo, demência e distúrbios de com-
portamento. Muitas dessas pessoas tiveram seu cérebro submetido a experiên-
cias em laboratórios.
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Feuerstein (1980) percebia que aquelas pessoas não interagiam com o
meio e que essa dificuldade de interação não era determinada pela sua condição
física ou mental, mas: pela falta de mediação e de instrumentos de mediação
adequados; pela crença da própria pessoa e dos outros na incapacidade; pela
falta de motivação intrínseca. O resultado disso era a passividade intelectual
que funcionava como um impedimento da sua ação no mundo e com o mundo.
Ele entendeu que era preciso ajudá-las a moverem-se da passividade intelectual
para ascenderem ao nível representativo do pensamento. Ele acreditou que so-
mente assim essas pessoas resgatariam a dignidade.

A TMCE é fundamentada nos seguintes pressupostos filosóficos: toda
pessoa tem mais potencial internalizado do que é capaz de demonstrar – é pos-
sibilidade; todas as pessoas podem ampliar a propensão para a aprendizagem;
todo ser humano é dotado de estrutura cognitiva que possibilita sua interação
com o meio para a construção do conhecimento - nem a genética tem a última
palavra; o mediador pode contribuir para o mediado aprender a aprender atra-
vés de uma metodologia que leve em conta critérios e leis da aprendizagem.

Essa teoria enfatiza a capacidade do ser humano de modificar a estrutura
do seu funcionamento cognitivo para adaptar-se às diversas situações de vida.
Percebendo todo ser humano como um sistema aberto, acessível a mudanças ao
longo da vida, com diferenças individuais de desenvolvimento. Afirma que o
desenvolvimento humano se dá através da interação do sujeito historicamente
situado com o ambiente sociocultural onde vive exigindo a presença de media-
dor humano e de instrumentos adequados.

Devido à estreita relação entre aprendizagem e inteligência, é importan-
te ressaltar o conceito de inteligência apresentado por esse teórico. Para Feuerstein
(1980) a inteligência é um processo amplo que abriga uma enorme variedade
de fenômenos. Esses fenômenos têm em comum a dinâmica da adaptação, in-
dispensável para a resolução de problemas. Integra tanto elementos puramente
cognitivos como criativos e motivacionais. Feuerstein (1980) afirma que a es-
sência da inteligência não se estabelece no produto mensurável, mas na cons-
trução ativa do indivíduo, o qual tem capacidade para usar experiências adqui-
ridas previamente, para ajustar-se a novas situações. Para que ocorra a aprendi-
zagem o processo educativo precisa propiciar experiências que possibilitem a
construção ativa do individuo e que tenham significado e transcendência con-
tribuindo para o ajuste a novas situações.

Segundo Feuerstein, Klein e Tannebaum (1991), aprender é construir
representações mentais a partir do autoconhecimento e do conhecimento. A
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aprendizagem ocorre através da mediação e da realização de atos mentais. Três
fatores são fundamentais nesse processo: capacidade, necessidade e orientação.

A capacidade é indispensável para a interação da pessoa com o conteúdo
presente. Potencialmente a capacidade está presente em todas as pessoas, cabe
ao mediador verificar a capacidade naquele momento e buscar meios ou instru-
mentos de mediação que contribuam para seu desenvolvimento.

A necessidade de aprender é um fator energético-motivacional da apren-
dizagem, que contribui para dar significado ao objeto de conhecimento e levar
a pessoa a realizar o esforço necessário para interagir com o meio e aprender.

A orientação diz respeito à ação do mediador e do mediado. Inicialmente
o mediador é o responsável por prover os meios para que ocorra a interação do
mediado com o meio. A intervenção do mediador deve contribuir para a cons-
trução da autonomia do mediado e sua presença deve ser cada vez mais dispen-
sável, até que a pessoa, anteriormente mediada, oriente-se no seu processo de
aprendizagem.

O mediador deve contribuir para que o mediado desenvolva a consciên-
cia metacognitiva e possa utilizar espontaneamente estratégias cognitivas, de-
senvolva cada vez mais a consciência de suas habilidades mentais, que autoregule
seus processos mentais e autocontrole a impulsividade possibilitando a genera-
lização da aprendizagem.

Vygotsky (1994), contribui para a compreensão do pensamento de
Feuerstein quando afirma que no processo de desenvolvimento e de aprendiza-
gem o indivíduo não é mero recipiente a ser preenchido, nem mesmo um ser
potencial, inatista, que teria nascido com o conhecimento a ser desenvolvido.
Afirma ainda que o desenvolvimento não é a simples relação entre a maturação
e o aprendizado. Ele defende que é nas interações que o ser humano estabelece
com os outros e com o mundo, uma relação mediacional, que ele vai aproprian-
do-se do real de forma ativa num processo de internalização; isto é, a reconstru-
ção interna de uma operação externa.

Buscando contribuir para que as pessoas com baixo funcionamento
cognitivo conseguissem se apropriar do real de forma ativa Feuerstein (1980)
desenvolveu o Enriquecimento Instrumental. É um instrumento de interven-
ção cognitiva, composto de 14 cadernos que objetivam trabalhar as funções
cognitivas, desenvolver as operações mentais, ampliar vocabulário e construir
conceitos, favorecer a motivação intrínseca, fomentar os processos de pensa-
mento reflexivo para a generalização da aprendizagem. Tudo isso contribuirá
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para que a pessoa se perceba independente, ativa e capaz de interagir com o
mundo. O Enriquecimento Instrumental Feuerstein é instrumento de media-
ção do ato mental. Para efeito didático Feuerstein dividiu o ato mental em três
etapas: aproximação da pessoa do objeto de conhecimento, elaboração e respos-
ta.

Feuerstein (1980) compreendeu que para a pessoa se aproximar do obje-
to de conhecimento e interagir com ele necessita desenvolver percepção clara e
precisa, comportamento exploratório sistemático, utilizar vocábulos e conceitos
adequados, desenvolver a orientação espaço-temporal, compreender a conser-
vação, constância e permanência do objeto, desenvolver a precisão e exatidão na
coleta de informações e aprender a utilizar mais de uma fonte de informação
simultaneamente.

A eficiência das funções cognitivas de aproximação possibilita o desen-
volvimento das funções cognitivas de elaboração que são: precisão e definição
do problema, diferenciação entre dados relevantes e irrelevantes, comporta-
mento comparativo espontâneo, ampliação do campo mental, percepção global
da realidade, utilização da evidência lógica, interiorização do próprio comporta-
mento, utilização do raciocínio hipotético-inferencial, desenvolvimento de es-
tratégias para verificação de hipóteses, planejamento do próprio comportamen-
to, conduta somativa, elaboração de categorias cognitivas e estabelecimento de
relações virtuais. O desenvolvimento da capacidade para elaborar informações é
imprescindível para a construção da autonomia e a consequente ação no mun-
do.

A capacidade de elaboração mantém estreita relação com a representação
mental. Feuerstein (1980) acredita que sem desenvolver a capacidade para ela-
borar a pessoa dificilmente conseguirá representar mentalmente os objetos de
conhecimento e apreendê-los.

A última fase do ato mental é a resposta. Essa resposta pode ser compar-
tilhada ou permanecer com a pessoa como sua conclusão. As funções cognitivas
desenvolvidas quando o foco do enriquecimento instrumental é essa etapa, são:
comunicação não-egocêntrica, projeção de relações virtuais, comunicação sem
bloqueio, eliminação de respostas por ensaio e erro, utilização de vocabulário e
conceitos adequados, precisão e exatidão na comunicação da resposta, eficácia
no transporte visual e controle da impulsividade.

Para Feuerstein (1980) as questões de aprendizagem têm um cunho for-
temente cognitivo, porém não exclusivamente, e precisam ser vistas como tal.
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Ele defende que existem diferenças de funcionamento cognitivo, mas que a
deficiência mental só existe quando não há mediação adequada e não são utili-
zados os instrumentos necessários para que cada pessoa possa aprender a apren-
der e desenvolver continuamente seu potencial.

O enriquecimento instrumental tem sido reconhecido como instrumento
de mediação capaz de atender a essa necessidade humana porque contribui para
o desenvolvimento da consciência metacognitiva – facilitando o uso espontâneo
de estratégias cognitivas para a solução de problemas – e amplie o nível de
consciência de suas habilidades mentais acarretando na autoregulação dos pro-
cessos mentais.

CONCLUSÃO

O grau de comprometimento intelectual não é fator determinante da
não aprendizagem. A crença no limite do outro é muito mais danosa pois resul-
ta numa autoimagem negativa e em baixa autoestima. As pessoas identificadas
como incapazes geralmente assumem essa condição e acreditam que jamais
poderão modificar esse resultado.

Quando se trata da pessoa reconhecida como deficiente mental Mantoan
(1998) acrescenta a essas, outras questões: geralmente a escola “inclui” essa
pessoa em grupo ou classe considerando mais o interesse da escola que as neces-
sidades intelectuais e sociais da pessoa; a idade cronológica é desconsiderada e
substituída por uma suposta idade mental, em consequência disso há o impedi-
mento à representação de papéis sociais correspondentes a idade, gênero e cul-
tura acarretando perda da significação social das aprendizagens; o esforço para
se adaptar as demandas da escola nem sempre é percebido ou bem sucedido,
gerando a consciência de que não conseguirá aprender sem a ajuda constante de
alguém “normal” o que determina a dependência e subordinação a condutas,
escolhas e resposta daqueles que são “melhores” do que ela.

A aprendizagem e o desenvolvimento das pessoas não podem ser deter-
minados pela aparência. O que realmente limita é a sociedade, principalmente
a escola, que não se estrutura para atender as demandas de uma humanidade
diversa.

A visão excludente e alienante do ser humano está sendo substituída por
um reconhecimento de todo ser humano como ser social que aprende na relação
com o mundo, com o outro. A aprendizagem toma outra dimensão na qual são
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consideradas as necessidades individuais e as condições do meio social. Muitos
autores, inseridos no paradigma social, têm contribuído para essa mudança de
visão.
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