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RESUMO:
O presente trabalho aborda a importância das relações sociais para a vida humana e
as possíveis consequências da ausência desse convívio entre os seres humanos.
Para tanto, parte da análise de casos documentados sobre crianças selvagens,
demarcando nessa análise os conceitos de socialização primária, secundária e
influência sociocultural no processo socializador da vida humana.
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INTRODUÇÃO
1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA METODOLÓGICA
Objetivo Geral:
Refletir acerca do processo da constituição humana, procurando demonstrar
que os seres humanos são efeitos das relações sociais em que crescem e se
desenvolvem.
Fundamentação
Ao longo da história, alguns casos de crianças selvagens colocaram em
evidência aspectos até então impensados acerca da condição humana. Sabe-se que
a vida em sociedade é uma exigência da natureza humana, no entanto, é possível
pensar a condição humana fora da vida social, é este o caso dos relatos de crianças
selvagens. Para Oliveira (2003), a habilidade de se relacionar socialmente só vai se
desenvolver pela socialização, através da qual se aprende normas e valores de uma
determinada cultura. Nesse sentido, pode-se dizer também, que crianças que são
criadas fora de grupos sociais como família, escola ou religião encontram maior
dificuldade para desenvolver habilidades tipicamente humanas no que se refere às
relações sociais. Esse estudo busca refletir acerca da importância da educação
como elemento socializador e se parte do princípio de que “as crianças selvagens
são crianças que cresceram com contacto humano mínimo, ou mesmo nenhum.
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Podem ter sido criadas por animais (frequentemente lobos) ou, de alguma maneira,
terem sobrevivido sozinhas.” (ALMEIDA, 2011, p. 2).
Dentre os vários casos documentados de crianças selvagens, destaca-se
aqui o caso de Amala e Kamala, duas irmãs encontradas entre lobos na Índia, em
1920, que foram reinseridas socialmente. A reinserção requer que se compreenda o
uso peculiar da linguagem como forma de comunicação. Oliveira (2003) diz que a
sociabilidade é a base da vida em sociedade e cada indivíduo recebe influência do
meio em que vive. Para Barros (1988) o ambiente e o tempo são fatores que
influenciam o indivíduo, assim, ao observar o modo de reinserção, pode-se perceber
claramente o que é a influência no meio em que vivemos e em que ela pode, ou não,
beneficiar o ser humano.
Segundo Vygotsky (2005), a criança inicia suas relações com o ambiente pelo
contato dialógico o que gera mudanças em seu comportamento e permite a
aquisição de características humanas que com o tempo formará o intelecto. Por isso,
quando se fala em influência, deve-se levar em consideração que ela não é
determinada a ser positiva nem negativa. Ou seja, para se tornar homem, no sentido
vygotskyano do termo, é necessário interagir com outros e se adaptar a vida em
sociedade. Em outras palavras: “sem socialização não seríamos homens, seríamos
robôs inflexíveis e vítimas de nossas antigas experiências.” (TURNER, 1999, p. 75).
No caso das crianças selvagens, a socialização vai além de voltar a
sociedade; ela envolve adaptação, ou seja, a socialização secundária:
A socialização primária é responsável pelas aprendizagens mais básicas da
vida em comum. [...] Ocorre fundamentalmente durante a infância e a
adolescência. A socialização secundária ocorre sempre que a pessoa tem
de se adaptar e integrar em situações sociais específicas, novas para o
indivíduo. (ROCHA, 2010 p. 7).

Nos séculos V e XV, na Idade Média, as crianças selvagens eram vistas como
desgraça de Deus e até mesmo símbolo de heresia e caos. Posteriormente,
Rousseau (1992) contrapôs essa ideia e passou a abordar os homens não
civilizados como sujeitos em uma relação pura e harmônica com a natureza.
Segundo sua teoria, o ser humano demonstrou a capacidade de sobreviver dentro
de um grupo de espécies diferentes do seu por sua capacidade adaptativa,
passando a ter comportamentos que os difere. As crianças selvagens, em geral,
apresentam aspectos que não são próprios do comportamento humano, em
especial, no que se refere à linguagem e às habilidades do grupo em que se
encontram.
É possível saber que as crianças selvagens são da espécie humana pelas
suas características genéticas universais que as evidenciam. O animal tem consigo
características predeterminadas que auxilia a eficiência de se manter sozinho desde
o nascimento, o homem, por sua vez, ao nascer é inábil, depende do amparo de
alguém, a partir da ausência de seu semelhante terá uma estimativa maior de
atividade animal. “A superioridade do Homem em relação aos outros seres vivos é
um resultado da civilização, sem o conhecimento cultural e da socialização o
Homem comportar-se-ia como um verdadeiro animal não tendo conhecimentos”.
(ROCHA, 2010 p. 5).

Acerca das influências que auxiliam na socialização, Arce observa que:
Crianças vivendo numa mesma época histórica podem apresentar
diferentes processos de desenvolvimento em conseqüência das
diferenças existentes em suas atividades. Essas atividades são
sempre situadas num determinado contexto social e cultural. (ARCE, 2004).

Ou seja, o comportamento social muda de época para época e no curso da
história, houve casos de pessoas que chegaram a excluídas por serem consideradas
“estranhas”, mas isso a partir de um ponto de vista de um determinado grupo social
para com o outro, beirando ao Etnocentrismo, onde não se demonstra o mínimo
respeito à outras formas de cultura.
Na obra Emílio ou da educação, de Rousseau (1992) define homem selvagem
como alguém que não está preso em algum lugar, não tem tarefas prescritas e que
não obedece ninguém. Para Teles (2001), a interação recíproca é a chave da
humanização que permite reconhecer o valor que existe no outro e alcançar o
verdadeiro sentido de viver em comunidade: “o que une os homens, a princípio, é a
necessidade de sobrevivência. Há um momento, porém, que buscamos o grupo não
mais apenas e pela necessidade básica e física, mas porque passamos a ter
necessidade de contato, de carinho, de solidaridade, etc.” (TELES, 2001 p. 33-34).
Nesse mesmo sentido, Freire (1987, p. 9) observa que “o homem não se
naturaliza, humaniza o mundo”. Ou seja, as modificações ocorrem dentro de uma
sociedade porque a cultura, por ser constituída pelo homem, sofre influência ao
longo dos anos pelos costumes, crenças e culinária de geração em geração. Para o
autor, humanizar é algo que naturalmente acontece e que o homem não constrói sua
liberdade, porém aprende a colocá-la no cotidiano.
Claraia (1986) diz que a cultura é a forma pela qual o homem observa o
mundo e isso implica diretamente em nossas vidas, porque a natureza no homem é
intrínseca, não muda já os costumes podem sofrer uma variação. O Ser Humano
pertencendo ou não a uma cultura não deixará de ser aquilo que é, podendo receber
influências do meio externo. As crianças selvagens reinseridas são provas concretas
de que o meio social modifica o indivíduo para encaixá-lo no espaço determinado
pelos homens e posterior a isso sentir os efeitos de suas relações.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada para desenvolver esse resumo expandido foi a
pesquisa bibliográfica que usa como base informações já conhecidas ou
descobertas pelo meio acadêmico. Esse tipo de pesquisa é desenvolvido a partir de
materiais já produzidos, em especial, livros e artigos científicos.
Para a elaboração desse projeto, primeiramente, pesquisamos um assunto
relacionado sobre Sociologia da educação cujo tema foi indivíduo e sociedade. A
partir daí, desenvolvemos o estudo da metodologia procurando uma forma de melhor
elaboração, com isso passamos a selecionar materiais que nos auxiliaram para um
conhecimento mais aprofundado do tema selecionado. Após assistir a um

documentário e a um filme sobre crianças selvagens e realizado a leitura de algumas
obras, deu-se início ao desenvolvimento desse trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As instituições podem influenciar nossos comportamentos ao longo da vida,
principalmente a Família, pois é dentro dela que inicia a formação social, por isso as
crianças selvagens quando reinseridas em um meio social querendo ou não sofrerão
mudanças na linguagem, nas vestes, na alimentação e evidentemente no
comportamento, mesmo que nem sempre os resultados sejam satisfatórios.
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