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Esse texto tem por objetivo apresentar algumas das contribuições de Vigotski para a
compreensão do desenvolvimento humano – não somente, mas, sobretudo a noção de Zona de
Desenvolvimento Próximo – e relacioná-las com as chamadas Escolas Democráticas. Assim,
o texto atua em dois sentidos, por um lado busca expor em que medida o funcionamento de
tais escolas converge ou diverge do pensamento de Vigotski e quais as possibilidades que tais
escolas apresentam para a construção de uma atuação próxima, ou na mesma direção, da
compreensão que o autor apresenta sobre educação. Por outro lado, pretende apontar também
como as compreensões que tal autor possui sobre o desenvolvimento humano pode contribuir
para aprimorar essas escolas.
Vigotski defende que o desenvolvimento deve ser considerado como um processo
“que se distingue por la unidad de lo material y lo psíquico, de lo social y lo personal”
(Vigotski, 2006a, p. 254). Ou seja, aponta que para a compreensão adequada do
desenvolvimento infantil não se deve tomar a criança de modo abstrato e isolado, mas sim a
partir de suas relações com o meio em que vive.
Para além das dinâmicas internas do desenvolvimento humano, Vigotski (2006a, p.
265 e 266) aponta que para exercermos o papel educativo, para dar conta das questões da
aprendizagem relativas ao desenvolvimento, é de significativa importância saber em que
momento do desenvolvimento a criança se encontra para então poder atuar de maneira
adequada a tal desenvolvimento. Por outro lado, esse deve ser apena o primeiro passo, apenas
um primeiro movimento de aproximação para melhor compreender a criança seu nível de
desenvolvimento.
O autor aponta que em sua época o principal meio desenvolvido para acessar o que ele
chama de nível de desenvolvimento real eram os testes padronizados. Tais testes são
compostos de diversas questões apresentadas em ordem crescente de dificuldade. Assim, a
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criança vai resolvendo cada questão até o momento em que não consegue seguir adiante. Com
isso cria-se uma padronização do índice de respostas e se estabelece uma correlação entre o
período de desenvolvimento e o número de acertos. Entretanto, Vigotski (2006a, p.268) vai
apontar que com um auxílio sistemático a criança é capaz de ir além do ponto em que parou, e
que a capacidade que a criança tem de “imitar” a partir do auxílio tem relação com seu nível
de desenvolvimento.
Com isso, não só as tarefas que a criança realiza de forma solitária apresentam
elementos indicativos do desenvolvimento, mas as tarefas que a criança consegue realizar
com auxílio também passam a ser de grande importância, sendo que, mesmo com
colaboração, em diferentes momentos do desenvolvimento a criança vai apresentar diferentes
capacidades para realizar uma tarefa. Assim, o autor propõe que, ao submeter a criança à
resolução de tarefas que ela não possui condições de realizar sozinha, auxiliando-a por meio
de estratégias colaborativas determinadas, é possível, por meio do resultado obtido pela
criança, ter uma indicação do seu desenvolvimento, no sentido de sabermos o quanto esta
supera a própria idade se for auxiliada. Assim, é possível determinar a dimensão do
desenvolvimento que está na iminência de ocorrer, aquelas capacidades que a criança está na
iminência de conseguir apresentar por conta própria. Essa diferença entre o desenvolvimento
que a criança já alcançou – portanto as tarefas que ela já possui condições de realizar de
maneira autônoma e independente – e as habilidades que estão na iminência de serem
desenvolvidas – aquelas que são acessíveis através da atividade que a criança realiza mediada
pela colaboração de um adulto ou outra criança mais desenvolvida – é justamente o que
caracteriza a Zona de Desenvolvimento Próximo. Ou, nas palavras do autor: “la esfera de los
processos inmaduros, pero em vía de maduración, configura la zona de desarollo próximo del
niño”. (Vigotski 2006a, p. 268).
Assim, articulando tal noção com a compreensão que autor apresenta sobre o meio
social, sobre as relações que a criança estabelece ao longo de seu desenvolvimento, temo que
“El origen imediato del desarollo de las propriedades individuales, internas, de la
personalidad del niño el la colaboración (damos a esa palavra el más amplio de los sentidos)
com otras personas.” (Vigotski, 2006a, p. 270). Esse elemento da colaboração como fator
significativo no processo de desenvolvimento infantil é de fundamental importância para a
educação. Isto porque, como assinala o autor, é no âmbito da relação que o indivíduo vai se
desenvolver, assim cabe à educação estruturar uma relação que promova desenvolvimento,
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sendo para isso necessário um bom diagnóstico, uma boa compreensão do qual momento do
desenvolvimento a criança se encontra, quais habilidades ela já apresenta e quais habilidades
estão na iminência de apresentar.
Por sua vez, as chamadas Escolas Democráticas, de maneira geral, são propostas
alternativas educativas escolares que buscam romper com a lógica hegemônica do ensino e
que organizam seu funcionamento, grosso modo, a partir de dois princípios: o primeiro deles
é a não obrigatoriedade dos alunos se submeterem a um conhecimento específico organizado
à priori, ou seja, os alunos possuem a liberdade de desenvolver seus estudos a partir de seus
próprios interesses; o segundo princípio é a existência de assembleias realizadas regularmente
nas quais há equiparidade entre os votantes (membros da comunidade escolar) e são debatidas
desde questões do cotidiano e do funcionamento da escola (Singer 1997).
A primeira Escola Democrática que se tem notícia, de acordo com Singer (1997), é a
Yásnaia-Poliana, que data de meados do século XIX e se localizava na região de mesmo
nome, na Rússia. Fundada 1857 e dirigida pelo escritor Leon Tolstoi – a escola era gratuita e
atendia os filhos dos camponeses pobres região. Singer (1997) destaca que o contexto
histórico que possibilitou o surgimento da Yásnaia-Poliana, na segunda metade do século
XIX, era um momento de mudanças, “[...] a Europa vivia o início da Revolução Burguesa,
que inspirava várias reformas na educação” (p. 65). E, se por um lado a educação passava das
mãos da Igreja para o Estado, que estimulava a laicidade e condenava as punições corporais e
as repressões mais duras, por outro lado os alunos continuavam ocupando um lugar de
passividade frente ao conhecimento, existindo ainda sanções disciplinares. Também se fazia
presente os ideais do socialismo, que “era ao mesmo tempo opositor e herdeiro da tradição
burguesa”, buscando assim “[...] a radicalização das conquistas, ideais e práticas da instrução
burguesa: universalidade, laicidade, gratuidade, renovação cultural, ênfase na temática do
trabalho, desenvolvimento da compreensão dos aspectos literário, intelectual, moral, físico,
industrial e cívico”. (Singer 1997, p. 66). Por desejar a emancipação dos indivíduos tanto com
relação à Igreja, quanto ao Estado, o Socialismo acabou sendo perseguido por ambos. Isso
implicou no fechamento de muitas escolas, entre elas a Yásnaia-Poliana, sob a acusação de
disseminarem ideias socialistas.
Além da Yasnáia-Polyana, houve durante o século XX também outras importantes
experiências em diversos países que acabaram servindo de inspiração para iniciativas
brasileiras mais recentes. Ao longo do século XX tivemos: Summerhill, atualmente localizada
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na Inglaterra; Escola da Ponte, em Portugal; e a Escola Democrática de Hadera, em Israel.
Sendo que todas elas encontram-se ainda em atividade. Tais experiências inspiraram a criação
de algumas Escolas Democráticas no Brasil como o Projeto Âncora, na cidade de Cotia, a
E.M.E.F. Desembargador Amorim Lima e E.M.E.F. Campos Salles, na cidade de São Paulo e
a Escola Municipal Antônio José Ramos, em Santo Antônio do Pinhal, todas estas são escolas
públicas localizadas no estado de São Paulo, além de outras iniciativas por todo o país.
Frente ao exposto sobre o desenvolvimento humano na compreensão de Vigotski e
sobre as Escolas Democráticas, é possível estabelecer algumas relações. A primeira delas diz
respeito ao papel do professor na educação. Para Vigotski o professor possui fundamental
importância para o processo de desenvolvimento infantil, através de uma correta compreensão
de como tal processo ocorre – suas dinâmicas e estrutura – ele pode preparar atividades
adequadas para cada momento de modo a potencializar o máximo o desenvolvimento da
criança. De acordo com Martins (2010) Vigotski aponta que o único fator educativo é o meio
(sendo este entendido em sua complexidade, como já apresentado anteriormente) e que,
portanto o professor deve atuar como um organizador de tal meio. Nesse sentido, o professor
deve ajudar o aluno “a caminhar com as próprias pernas”.
Assim, as Escolas Democráticas, pelo menos em tese, apresentam melhores condições
para realizar tal tarefa do que o modelo educacional tradicional. Neste último, ao longo de
todo o processo de escolarização, os professores dão uma aula geral para toda uma turma e –
sobretudo no caso do Brasil em que muitas escolas contam com um elavado número de alunos
por sala – fica difícil dar conta das especificidades de cada aluno. Por outro lado, as Escolas
Democráticas funcionam de tal modo que um professor tem melhores condições de
acompanhar um aluno e cada aluno possui a liberdade para estudar no seu ritmo e a partir dos
seus interesses. O que parece indicar maior possibilidade para organizar o ensino de acordo
com os períodos do desenvolvimento de cada aluno.
Além dos aspectos que se apresentam como potentes para o desenvolvimento nas
propostas presentes nas Escolas Pedagógicas existem também elementos a serem criticado.
Nesse sentido, Snyders (2001) aponta que as pedagogias não-diretivas – o que incluí a escola
Summerhill – apresentam uma importante crítica à educação tradicional ao denunciar o seu
caráter autoritário e propor uma educação mais progressista, centrada na liberdade do aluno.
Entretanto, o autor destaca, sobretudo no caso de Summerhill, que tal proposta pedagógica
acaba incorrendo no mesmo erro que critica. Sua proposta, que se pretende progressista acaba
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sendo uma educação conservadora. Ao realizar uma educação que, de acordo com o autor, é
essencialmente espontaneísta, não-diretiva, ela não faz contraposição ás ideias hegemônicas
presentes na sociedade. Tais ideias acabam determinando em grande parte a formação do
aluno, ou seja, ao criar uma proposta pedagógica que seja aberta ao aluno mas sem um
horizonte claro, o que ocupa o espaço deixado pela educação é justamente os valores e
princípios que predominam em nossa sociedade capitalista. Assim, o autor aponta que o
autoritarismo na educação é grave e deve ser combatido, mas ao colocar uma prática
pedagógica que não seja crítica – com um horizonte claro de luta contra as opressões
presentes no sistema capitalista – acaba por reproduzir as opressões presentes na sociedade.
As articulações apresentadas apontam que as Escolas Democráticas possuem grandes
avanços e, quando comparadas com a educação tradicional, também apresentam bastante
potencial para o desenvolvimento de ideias relacionadas com as contribuições de Vigotski.
Além disso, o presente trabalho possui um caráter fundamentalmente teórico sobre as Escolas
Democráticas e sua articulação com as ideias de Vigotski. Assim, se faz necessário um estudo
que leve em conta também tais escolas na dimensão de suas práticas cotidianas, investigando
quais os desafios e dificuldades que encontram. Ou seja, se faz necessário um estudo que
investigue em que medida as possibilidades anunciadas podem se concretizar na prática e
quais dificuldades encontram para tal realização.
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