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RESUMO 

 

RODRIGUES, Cláudia G. Silveira. Construção Mediada do conhecimento na sala de 

Recursos Didáticos do Projeto Incluir da SEE/MG, 2012. 69 p. UPS – Equador. 

 

 

 

 

As diversidades educacionais apontam as dificuldades de aprendizagem que podem surgir de 

várias causas: baixo quociente intelectual; fracos hábitos de estudo; atitude negativa; conflitos 

emocionais, falta de motivação ou ainda desenvolvimento inadequado de processos 

cognitivos, que são muitas vezes provocados pela ineficiência ou inexistência de uma 

mediação pedagógica. A formação acadêmica dos profissionais da educação e sua formação 

continuada comprometem as ações pedagógicas quando estas não se alicerçam no conceito de 

que o ser humano é um sistema aberto e, como tal, sua inteligência só pode ser concebida 

como um processo interacional, flexível e plástico, dinâmico e auto-regulado, suscetível de 

transformações, em qualquer idade ou etapa de desenvolvimento. Entende-se que o interesse 

dos profissionais da educação, em relação ao conhecimento sobre a modificabilidade 

cognitiva, a plasticidade cerebral e a relevância da educação mediatizada, contribuem para a 

eficiência da mediação pedagógica que viabiliza e efetiva o processo ensino-aprendizagem. A 

formação continuada do educador deve privilegiar a construção, significação e apropriação 

destes conceitos; só assim será possível atuar de forma mediatizadora e oferecer uma real 

experiência mediada de aprendizagem. Hoje se sabe que todo ser humano é capaz de 

modificar-se estruturalmente para melhor aprender e se adaptar à realidade de forma 

inteligente, desde que seja orientado a esta modificação. 
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ABSTRACT 

 

RODRIGUES, Cláudia G. Silveira. Mediated Construction of the knowledge on the Teaching 

Resources Room of the Incluir Project of the State Department of Education of Minas Gerais, 

Brazil, 2012. 69 p. UPS – Equador. 

  

The educational differences show the learning difficulties that can arise from several causes: 

low IQ, poor study habits, negative attitude, emotional conflicts, lack of motivation, or even 

inadequate development of cognitive processes, which are often caused by the inefficiency or 

by the lack of a pedagogical mediation. The academic background of an educator and also the 

continuing education, compromise the pedagogical actions when they are not based on the 

concept that the human being is an open system, and as such, their intelligence can only be 

conceived as an interactional process, flexible and plastic, dynamic and self-regulated, likely 

to changes at any age or stage of development. It is understood that the interest of the 

education professionals in relation to knowledge of cognitive modifiability, brain plasticity, 

and the relevance of the mediated education, contribute to the efficiency of the pedagogical 

mediation that enables and effectives the teaching-learning process. The continuing education 

of educators must focus on the construction, significance and appropriation of these concepts; 

only in this way it is possible to act in a mediated way and offer a real experience of mediated 

learning. Nowadays it is known that every human being is able to change structurally to better 

learn and to adapt to reality in an intelligent manner, if directed to this modification.  

  

Keywords: Mediation. Modifiability. Intelligence. 
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1-INTRODUÇÃO: 

 

          O sistema de educação brasileiro é regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), que por sua vez baseia-se nos princípios da Constituição Nacional. A LDB 

foi citada pela primeira vez na constituição brasileira de 1934; a primeira delas foi publicada 

em 20 de dezembro de 1961, assinada pelo então presidente João Goulart, isto depois de treze 

anos de debate até o texto final. 

          A LDB de 1961 garantia o empenho de 12% do orçamento da União e 20% dos 

municípios à educação pública; obrigatoriedade da matricula nos quatro anos iniciais; o 

professor deveria formar-se no ensino normal ou colegial e o ano letivo seria de 180 dias. 

Neste momento histórico meus professores estavam sendo formados e medos da década de 

sessenta inicio minha escolarização. 

          Em 11 de agosto de 1971, durante o regime militar, o presidente Emílio Garrastazu 

Médice, assina a LDB – nº 5692, que prevê núcleo comum para o currículo de 1º e 2º graus; 

inclui a disciplina de Moral e Cívica, aumenta o ano letivo para 200 dias e educação 

obrigatória dos sete aos quatorze anos; não menciona dotação orçamentária da União, mas 

garante os 20% dos Municípios; os educadores deveriam ter, preferencialmente, graduação 

específica e em seu art. 39 fala em pagamento por habilitação. É neste clima de controle 

político e enfoque “missionário” do magistério, que estou sendo educada; preparada para o 

magistério e buscando a graduação em pedagogia, concluída em 1980. Fortificam-se aí as 

inquietações sobre as formas de ensinar e aprender; as dúvidas geradas pela transição entre o 

magistério missão e o magistério profissão. 

          Formada com uma base skineriana, mas tendo oportunidades acadêmicas, mesmo que  

pequenas, de conhecer as ideias de pensadores como Paulo Freire,Demerval Saviani,Marilena 

Chaui e outros,continuava o trabalho pedagógico iniciado no final dos anos setenta, agora 

porém graduada em Pedagogia.Saíamos do regime militar e tivemos o movimento das “diretas 

já”, voltamos  a eleger nosso presidente e promulgamos uma nova Constituição Nacional 

(1988). A LDB torna-se obsoleta, mas somente em 20 de dezembro de 1996, o ministro Paulo 

Renato e o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionam a nova lei 9394/96, cujo relator 

foi o professor Darcy Ribeiro; a lei agora fala de 18% de gastos da União para 25% dos 

municípios; prevê o Plano Nacional de Educação; a formação do docente para educação 

básica deve ser de nível superior; mantém os 200 dias letivos com carga horária mínima de 

oitocentas horas.  

           Chegamos aos anos noventa, iniciamos o terceiro milênio e muita coisa se transforma, 

mas e a educação formal?  Agora, só a formação acadêmica não garante mais a atuação do 

educador, ele precisa de formação continuada, muitas vezes feita em serviço.Vivemos um 

momento histórico-cultural onde a palavra de ordem é a INCLUSÃO social e pedagógica, 

mas ainda presenciamos situações de evasão e/ou reprovação escolar do aluno que não se 

adapta ao “sistema” e à seleção de conteúdos a serem desenvolvidos. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), elaborados por equipes de especialistas ligados ao MEC 

(Ministério de Educação e Cultura), pretende estabelecer uma referência curricular e garantir 

que crianças e jovens tenham, acesso aos conhecimentos necessários para sua integração na 

sociedade moderna, como cidadão consciente e responsável.  

          Entendemos que ensinar não significa apenas pôr em prática conjuntos de 

competências, isto também, mas deve ser alguma coisa que expresse uma coerência e 

testemunhe um projeto, e assim entendendo que a instituição escolar só existe se seus atores 

incorporarem no dia-a-dia os princípios que a inspiram, acreditamos na história da escola e da 

pedagogia como testemunha da ambição dos homens de não excluir ninguém do processo de 

transmissão por vias de um caminho de universalidade, mas não em detrimento das variadas 

potencialidades. 
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          As diversidades educacionais apontam as dificuldades de aprendizagem que podem 

surgir de várias causas: baixo quociente intelectual; fracos hábitos de estudo; atitude negativa; 

conflitos emocionais, falta de motivação ou ainda desenvolvimento inadequado de processos 

cognitivos, que são muitas vezes provocados pela ineficiência ou inexistência de uma 

mediação pedagógica. A formação acadêmica dos profissionais da educação e sua formação 

continuada viabilizam as ações pedagógicas que por sua vez se alicerçam no conceito de que 

o ser humano é um sistema aberto e, como tal, sua inteligência só pode ser concebida como 

um processo interacional, flexível e plástico, dinâmico e auto-regulado, suscetível de 

transformações, em qualquer idade ou etapa de desenvolvimento. É na escola que se inventa o 

divertimento cognitivo, é lá que crianças curiosas querem conhecer o mundo e  adolescentes 

cuja capacidade de argumentar e discutir querem explorá-lo.Se educados por adultos, que 

estes entendam o fascínio da arte de conhecer e ensinar,para que  essa escola seja espaço de 

efervescência cognitiva. 

           Estas idéias justificam a pesquisa que hora se propõe, pois consideramos o fato de que, 

nem sempre os educadores possuem e/ou fazem uso de conhecimentos necessários à 

mediação como: a modificabilidade cognitiva, a plasticidade cerebral e a relevância da 

educação mediatizada, como efetivação do processo ensino-aprendizagem. Em nossas 

observações realizadas nos períodos letivos de 2008 a 2010, pudemos constatar que o 

profissional de educação, nem sempre tem conhecimento de como se dá o desenvolvimento 

cognitivo de seus alunos, que o mesmo não  decorre somente de sistemas pré-estruturados que 

se auto-organizam e constroem no indivíduo, mas a  interação com o envolvimento de 

sistemas de mediação interrelacional  se co-constroem em contextos sócio-históricos. 

          Se o aprendizado impulsiona o desenvolvimento, então a escola e especialmente o pro 

fessor que atua diretamente com os educandos, têm papel essencial na construção do 

indivíduo adulto, dotado de conhecimentos significativos para sua vida em sociedade. Sendo 

assim, através da oportunidade de trabalho na sala de recursos pedagógicos, procuramos 

desenvolver,no biênio 2009-2010,momentos de estudo, reflexão e debate, além de 

acompanhamento da práxis pedagógica e do desempenho dos alunos. 

          A questão que nos provocou tal pesquisa e ação é o fato de que como educadores 

graduados e frequentemente capacitados em serviço, por instituições responsáveis pela rede 

pública de ensino, ainda contribuem para evasão e reprovação de adolescentes e jovens dos 

anos finais do ensino fundamental. Seria a má formação acadêmica?A „cristalização‟ dos 

saberes adquiridos? O pré-conceito sobre a capacidade do aluno socialmente desfavorecido? 

          A justificativa para a concretização deste trabalho de pesquisa que hora apresentamos 

está na práxis pedagógica do educador. Pretendemos refletir sobre a prática vigente, buscando 

pontuar que o educador como aplicador de seus conhecimentos e mediatizador do processo 

educacional deve visar à produção de momentos pedagógicos com significações para além 

das necessidades imediatas e assim cumprir o seu papel de mediatizador consciente. 

           As três décadas de atuação no magistério fortificam minha afirmativa de que é preciso 

separar o ensinar do aprender para assim refletirmos sobre como se dá o conhecimento e as 

diversas formas de ensinar e aprender e queà escola cabe desenvolver, ao máximo, a 

capacidade de aprender de cada um, entendendo que cérebro é capaz de aprender por sua 

flexibilidade, ou seja, capacidade que muda em resposta a estímulos do ambiente,  baseada na 

propriedade intrínseca do cérebro: sua plasticidade - conhecimento assimilado mais 

recentemente pela neurociência.É nesta tese que pretendemos  desenvolver nossa proposta de 

trabalho. 

          O direito de toda criança à educação foi proclamado na Declaração dos Direitos 

Humanos e ratificado na Declaração Mundial sobre Educação para Todos. O terceiro milênio 

faz o mundo voltar o seu olhar, seu ouvir e entender, para as minorias excluídas assim, as 

diferenças culturais, psicológicas ou neurológicas podem produzir diferenças pedagógicas, 
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algumas questões nos remetem a análises mais profundas sobre a relação entre a formação 

acadêmica e o desempenho profissional dos educadores. O que professores tem feito ou fazem 

para ajudar seus alunos a aprenderem a partir de suas realidades e experiências de vida? Eles 

enriquecem a interação aprendiz/ambiente, com ingredientes que pertencem a um mundo de 

significados e intenções, valores e objetivos culturalmente transmitidos? As teorias 

“visitadas” nos cursos de graduação e até mesmo de especialização estão incorporadas aos 

planejamentos pedagógicos? Ou ainda, elas fazem parte do ideário pedagógico do 

professorado? Esse é o problema a ser explorado: Como viabilizar a mudança de prática do 

professor para a aplicação da construção mediada do conhecimento? 

          A apresentação das definições sobre a plasticidade cerebral, a modificabilidade 

cognitiva e a mediatização pedagógica e o conhecimentos dos mesmos apropriados pelo 

professor, serão o fio condutor deste trabalho. 

 

   2-OBJETIVOS: 

 

          Este trabalho foi realizado com o objetivo de efetivar o trabalho de intervenção 

psicopedagógica, através da Sala de Recursos existente em unidade de ensino da rede estadual 

de Minas Gerais, promovendo a modificabilidade cognitiva nos alunos com dificuldades de 

aprendizagem e oferecendo oportunidades de formação aos educadores da referida escola. 

Para tanto, identificamos as dificuldades de aprendizagem mais comuns em nossa realidade 

educacional; verificamos o conhecimento dos educadores sobre modificabilidade cognitiva e 

plasticidade cerebral, fazendo um trabalho de reflexão sobre as Experiências de 

Aprendizagem Mediada. 

 

3- HIPÓTESE: 

 

          Quando o educador conhece e aplica a Construção mediada do conhecimento e 

possibilita ao aluno uma experiência de aprendizagem mediada (EAM), desenvolve nos 

aprendizes a autoconfiança, a autonomia e consciência da modificabilidade de sua estrutura 

cognitiva, favorecendo a efetivação de novas aprendizagens.  

 
 

Figura 1- Critérios de mediação – Programa de Pesquisa cognitiva ED. SENAC/1997-p.20 
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            Para testar esta hipótese traçamos o suporte didático desta pesquisa firmado nos dez 

critérios da EAM (fig.1), consolidando o objetivo de valorizar a prática docente, pois tais 

critérios podem trazer êxito às ações com os alunos que devem ser incitados pelo 

mediatizador a refletirem sobre seus atos, sem ferir suas individualidades. A mediação não 

deve ser vista como fixa nos dez critérios, ela é um processo aberto e dinâmico. Reuven 

Feuerstein*(Aprendizagem Mediada/1997) acredita que os três primeiro critérios 

(Intencionalidade e reciprocidade, transcendência e significado) são suficientes para uma 

interação ser considerada mediação; as outras sete (automodificação, competência, auto-

regulação, compartilhamento,individuação, planejamento e desafio),servem como reforço e 

equilíbrio. 

 

 

4-IMPORTÂNCIA DESTE ESTUDO: 

 

          Hoje aceitar a inclusão e respeitar a diversidade não é mais uma opção, é um 

compromisso, uma ação educativa necessária. Quando falamos em educar a todos não 

falamos em igualar, mas interagir com as diferenças, enriquecendo a realidade. A plasticidade 

e flexibilidade são características únicas do ser humano e esta concepção de ser humano 

encerra uma dialética entre o cérebro (órgão biológico) e mente (órgão psicológico), que 

desígna um conjunto de ações que incluem consciência, ideias e linguagem que evoluem em 

contexto sócio-histórico. (fig 1) e, ao compreendermos a relação funcional entre estrutura 

(neurologia) e função (psicológica), explicaremos como a cognição resulta da integridade 

biológica e da complexidade da interação sociocultural. 

Vivemos tempos de respeito às diversidades onde são traçados projetos de inclusão 

social e pedagógica, para tanto é preciso que o profissional de educação compreenda o 

desenvolvimento cognitivo de seus alunos e reconheça o seu papel como essencial na 

construção do indivíduo adulto, dotado de conhecimentos significativos para sua vida em 

sociedade. A Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM), definida por Reuven Feuerstein 

(*), refere-se à natureza e à qualidade de toda interação humana destinada a produzir 

mudanças significativas e duradouras no indivíduo, com o objetivo de promover diferentes 

formas de pensar e de aprender. 

 O ato de aprender envolve simultaneidade da integridade neurológica e a presença de 

um contexto social facilitador – aí entra a atuação do educador, mediando o conhecimento 

prévio do aluno e o conhecimento elaborado pela sociedade, favorecendo assim, a construção 

do conhecimento significativo - ação que nos exige a capacidade de atuação na zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP), reconhecida por Vygotsky (1991). Ele também concebe o 

desenvolvimento, por meio da mediação de outros seres humanos, desde que estes ofereçam, 

consciente ou inconscientemente, os instrumentos psicológicos de sua cultura. 

 Esta proposta de pesquisa, ao optar pelo viés de analise do mediador e mediado, afeto 

e intelecto indissociados, pretende conforme proposto em seus objetivos, buscar respostas 

para a ausência de competências referentes a alguns conteúdos acadêmicos, aventurando-se 

em uma nova caminhada rumo ao que Feuerstein (Gomes, 2002) define como capacidade de 

transformação do indivíduo e a relevância que atribuímos ao conceito de relacionar-se  

descrito por Vygotsky(1991), como desencadeadores de parâmetros para uma prática 

educacional inclusiva. 

        Pode parecer difícil definir a verdadeira missão da escola, visto que vai além de 

possibilitar a todas as crianças o aprendizado da leitura, escrita e cálculo; ela não pode ser 

vista como simples “serviço”, ainda que seja público – não é e nem pode ser uma máquina de  

 
(*) Filosofo romeno que desenvolveu e aplicou a Teoria da modificabilidade Cognitiva. 
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ensinar e aprender; ela remete a valores e princípios. Os usuários da escola podem e devem 

contribuir para melhorar a forma como a escola presta-lhes serviços; o uso dos três critérios 

primordiais da mediação reforça essa ação. O critério de intencionalidade e reciprocidade foca 

determinados estímulos para distingui-los de outros intencionalmente, os que chama a atenção 

do mediado e gera um „estado de vigilância‟ voltado para o estímulo – reciprocidade. A 

mediação do significado abre e esclarece o contexto dos estímulos; a transcendência é a ponte 

que liga as ideias e atividades correlacionadas. 

         Todas as grandes utopias que a literatura nos oferece, descrevem sociedades nas quais a 

educação é organizada a partir de princípios indiscutíveis: as crianças devem ser levadas a se 

tornarem aquilo que a ordem social decidiu para elas. Vivemos uma sociedade pluralista onde 

o bem comum não pode reduzir-se à soma ou conflitos dos interesses dos cidadãos, mas sim 

as condições “a priori”; lembrando as palavras de Kant, existe um “imperativo categórico” da 

escola na democracia: “Educar é ensinar as crianças para que elas possam ocupar seu lugar na 

vida democrática”. Este imperativo desdobra-se em registros antropológico, político, didático 

e pedagógico; o que contribui para a construção de uma visão consciente sobre possibilidades 

e efetivação de uma intervenção psicoeducativa. 

          É relevante compreendermos que no plano antropológico é necessário observar a 

relação entre os seres de forma não cristalizada; onde tudo pode ser discutido, é a Escola do 

Respeito; no plano político o imperativo categórico da escola é garantir a subsistência da 

polis, fundindo um coletivo no interior do qual as diferenças possam ser expressas, sem que 

isto abale a estrutura; no plano didático ela deve permitir a cada cidadão, compreender o 

mundo a sua volta e assumir o lugar nas discussões que decidirão o futuro. Isto começa pelo 

domínio das linguagens fundamentais que viabilizam a comunicação para chegar à 

inteligibilidade do mundo. No plano pedagógico a escola deve, num mesmo ato, “domesticar” 

e “emancipar”; domestica no sentido de adentrar a dómus, a casa que pré-existe ao indivíduo 

e, emancipar-se dela e de seus educadores. 

          A exigüidade desta pesquisa se garante nas respostas às questões com - O Projeto 

Político Pedagógico da escola possui aspectos antropológicos, político, didático e 

pedagógico?O planejamento didático-pedagógicos possui intencionalidade?É significativo? 

 

5-APRESENTAÇÃO DO TRABALHO:  

          A mediação pedagógica, tendo como ponto de partida a crença na modificabilidade 

cognitiva será o fio condutor da pesquisa sobre a relação entre formação docente e prática 

pedagógica; a ação docente e os resultados da aprendizagem. 

          O presente trabalho cujo caráter investigativo se dará pela observação e intervenção 

será apresentado através de quatro capítulos assim desenvolvidos:  

- No primeiro capítulo contextualizar-se-á a realidade pesquisada, apresentando a escola, sua 

linha didático-pedagógica, seus educadores e a comunidade escolar; 

- No segundo realizar-se-á uma apresentação teórico-descritiva das linhas psico-filosóficas e 

pedagógicas, que conduzem a pesquisa: teorias cognitivas, sócio-interacionista, a 

modificabilidade cognitiva; 

- No terceiro capítulo tratar-se-á da descrição dos objetivos deste trabalho, explicitando-os 

através de relatos do trabalho empírico realizado na sala de aula e na sala de recursos 

pedagógicos.  

          No fechamento desta dissertação faz-se-á uma breve avaliação dos trabalhos e 

apresentar-se-á sugestões de trabalho que viabilizem uma Experiência de Aprendizagem 

Mediada (EAM). 
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6-DEFINIÇÕES OPERACIONAIS: 

          A operacionalização desta pesquisa se dá como o poema de João Cabral de Melo Neto: 

 
“Um galo sozinho não tece uma manhã; 

Ele precisará sempre de outros galos. 

De que apanhe esse grito que ele 

E o lance a outro: de outro galo 

Que apanhe o grito que um galo antes 

E o lance a outro; e de outros galos 

Que com muitos outros se cruzem 

Os fios de sol de seus gritos de galo, 

Para que a manhã, desde uma teia tênue, 

Se vá tecendo, entre todos os galos.” 

           O trabalho desenrola-se como o novelo nas mãos de Ariadne na fuga do Minotauro: o 

fio que conduz e direciona a pesquisa perpassa espaços físicos, temporais e relacionais, 

contando com a participação, sem ônus, de educadores e alunos do ensino fundamental I e II 

de uma escola da rede estadual de ensino; da equipe gestora da unidade escolar, pais 

representantes do Colegiado Escolar e a pesquisadora. 

          As relações do homem/mundo são mais relações mediadas do que diretas; mediar 

significa oferecer níveis de ajuda, ajustada às necessidades de cada um, sem tolher o 

indivíduo de sua autonomia. 

          Cada ação da pesquisadora, intencionalmente elaborada, buscará reciprocidade através 

da atenção do mediado: ora aluno, ora educadores, isolando estímulos em particular e 

interagindo com eles. O mediador buscará significado e finalidade a uma atividade, dando 

motivos para a realização da mesma e assim adquirindo princípios, conceitos ou estratégias 

que possam ser generalizados para situações além da presente. 

           Esta mediação se aproxima do conceito de educação, defendido por Vygotsky. 
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 I Capítulo  

 

CONTEXTUALIZANDO A REALIDADE 

 

 
“A educação Inclusiva significa um novo modelo de 

escola em que é possível o acesso e permanência 

de todos os alunos, e onde os mecanismos de 

seleção e discriminação, até então utilizados, 

são substituídos por procedimentos de 

 identificação e remoção das barreiras de 

 aprendizagem.” 

( Glat  – 2007 p.20) 

 

1.1-ONDE TUDO COMEÇOU: PROJETO INCLUIR – SEE/MG 

 

           Reconhecendo o direito à plena participação social das pessoas com deficiência, nas 

duas últimas décadas, sob forma de documentos internacionais e nacionais a sociedade 

acadêmica traçou orientadores para formulação de políticas públicas para a educação 

inclusiva. É esse entendimento que orienta a atual política educacional na direção da inclusão 

que engloba a necessidade de se promoverem mudanças na escola comum, acolhendo todos 

os alunos, sejam os de conduta típica ou os que apresentam alguma deficiência, garantindo-

lhes a aprendizagem. 

        Temos hoje, cerca de 70% dos alunos com deficiências e transtornos do desenvolvimento 

matriculados nas escolas comuns do estado de Minas gerais. Mediante este aumento 

significativo de matrículas tem havido uma significativa evolução no atendimento a esses 

alunos nas escolas comuns estaduais, mas pode-se dizer que muito há ainda que se fazer para 

se aproximar do ideal de inclusão.A Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais 

(SEE/MG) vem desenvolvendo ações para, progressivamente, adequar as escolas do Estado 

para a Educação Inclusiva. A proposta da SEE é de que o Projeto Incluir¹ atenda a 893 

escolas, sendo pelo menos uma escola de cada município, alcançando diretamente, 

aproximadamente 600.000 alunos e 18.000 educadores, com o objetivo de organizar as 

escolas públicas comuns para receber e atender com qualidade a diversidade de seus alunos, 

tornando-as verdadeiramente inclusivas. 

          O processo de educação inclusiva indica não só a necessidade da estrutura física das 

escolas, mas uma maior flexibilidade na construção das propostas pedagógicas e por essa 

educação será oferecida em salas de aula comuns, é compatível a noção de um apoio 

especializado – salas de recursos multifuncionais e os educadores têm o direito de receber 

preparação apropriada em sua formação inicial e na formação continuada. 

         Dentro desta proposta educacional a escola que nos serve de palco de pesquisa é 

contemplada (2005) com a especificação de Escola do Projeto Incluir, inicia-se então o 

processo de capacitação de seus profissionais interessados em compreender o processo já 

proposto pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB-9394/96). 

         A escola poderia acolher uma sala de recursos multifuncionais, desde que tivesse 

profissional qualificado, que atendesse ao perfil de um educador inclusivo e depois de 

realizada uma pesquisa na comunidade, confirmasse a existência de clientela para ser 

atendida.  

 

_________¹Projeto Incluir tem por finalidade organizar, no estado de Minas Gerais, escolas públicas comuns 

em condições de atender adequadamente os alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento 

junto aos demais. 
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Em 2007 a SEE/MG oferece capacitação profissional para atendimento de alunos com 

deficiência intelectual, surge a oportunidade de especialização desta educadora e autora desta 

dissertação,um enriquecimento do currículo de educadora graduada em pedagogia, com 

especialização em psicopedagogia institucional. No ano seguinte (2008), após os quatro meses 

de curso,instala-se a sala de Recursos Pedagógicos para o atendimento especializado . 

 

 

1.2- SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAL: ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO 

 

          A Constituição Federal, em seu artigo 208, determina que o atendimento especializado 

à pessoa com deficiência ocorra, preferencialmente, na rede regular de ensino, na escola 

comum ou especial; o atendimento educacional especializado não substitui o ensino da escola 

comum, ele é complemento. Sendo assim, deve ser oferecido em horário contrário ao que o 

aluno frequenta a escola comum, tendo outros objetivos, metas e procedimentos educacionais. 

As ações desse atendimento serão definidas conforme o tipo de deficiência que se pretende 

atender; o professor deverá ser habilitado para o atendimento específico. 

          A escola que nos serve de base para esta pesquisa/ação, atendeu entre ao ano de 2008-

2010, a alunos com déficit de atenção (TDA), com ou sem hiperatividade; déficit cognitivo e 

espectros autistas. O atendimento e acompanhamento na Sala de Recursos ocorre após 

sondagem das necessidades dos alunos da escola, feita através de observações em classe, 

relatos de educadores e diagnósticos clínicos, iniciamos o atendimento educacional 

especializado aos alunos com quadro de déficit de atenção, deficiência intelectual, condutas 

típicas do comportamento. As diversidades já existiam, mas agora o olhar era outro, os 

educadores sentem-se despreparados para lidar de forma a incluir aqueles que não estão na 

“regra”, era necessário estudar e planejar de forma diversificada; orientamos o planejamento 

dos professores destes alunos, a sua ação pedagógica; ainda organizamos e colaboramos na 

divulgação desse atendimento diferenciado, para todo o município. 
          “As salas de recursos multifuncionais são espaços da escola onde se realiza o 

atendimento educacional especializado para alunos com necessidades educacionais 

especiais, por meio do desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, centradas 

em um novo fazer pedagógico que favoreça a construção de conhecimentos pelos 

alunos, subsidiando-os para que desenvolvam o currículo e participem da vida 

escolar (...). No atendimento, é fundamental que o professor considere as diferentes 

áreas do conhecimento, os aspectos relacionados ao estágio de desenvolvimento 

cognitivo dos alunos, o nível de escolaridade, os recursos específicos para sua 

aprendizagem e as atividades de complementação e suplementação curricular”                    

(http://www.dominiopublico.gov.br) 

          O educador da sala de recursos, além de atender aos alunos com quadros de deficiências 

e condutas típicas, deverá orientar aos educadores das salas de aula, nas intervenções e 

mediações a serem feitas. O atendimento estende-se a todo o município, independente da 

escola ser da rede pública ou privada, desde que seus alunos sejam devidamente cadastrados. 

           A articulação da escola com a comunidade e os recursos nela existentes – atendimentos 

de saúde física, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e assistência social, oferecidos pela Prefeitura 

Municipal e ou pela escola especial – Associação de Amigos e pais de Excepcionais – APAE  

buscou garantir a materialização do projeto de inclusão. 

            Durante o período de 2008-2010, atuando como professora da sala de recursos foi 

possível estudar, pesquisar e aprofundar em métodos e técnicas de viabilizar o aprendizado, o 

que inevitavelmente levou-nos ao estudo e aplicação do método da construção mediada do 

conhecimento otimizando o trabalho e possibilitando a divulgação da teoria entre os 

educadores, viabilizando uma educação de qualidade aos educandos. 
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 A aplicabilidade da mediação através de intervenções intencionais, exigia o 

conhecimento e entendimento da plasticidade cerebral que garante a adequação da informação 

ao estilo e ao perfil de aprendizagem do indivíduo, entendendo que se um sistema encontra-se 

lesado,pode-se prosseguir com o processo de aprendizagem pois há disponibilidade e 

acessibilidade a um sistema funcional alternativo. 

 

 

 

1.3-DIVERSIDADE/ INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO 

 

          As escolas sempre tiveram em sua clientela as crianças com condutas típicas; 

deficientes intelectuais;  crianças e adolescentes com déficit de atenção e hiperativos, o que 

não sabíamos ou conhecíamos era que esses aprendiam, em outro tempo ou de outra forma. A 

escola regular, aquela que estabelece regra e regula tempo, espaço e forma, não tinha lugar 

para aqueles, os excluía. Nos últimos tempos foram integrados ao ambiente escolar e o 

professor – dono da verdade- trabalhava para adaptá-los às regularidades. 

          Como escola do Projeto Incluir (SEE/MG), a unidade educacional onde ocorre nossa 

pesquisa existe em um novo espaço geográfico e temporal; apesar de viver uma nova proposta 

pedagógica, a prática estava ultrapassada; era urgente estudar, ler, pesquisar, entender e 

aplicar as novas descobertas à nossa vivência pedagógica. 

           A maioria dos educadores estava agindo como os alunos:desestimulados, descrentes, 

sem expectativas;  o profissional envolvido, desejoso de aprender, curioso e interessado, era 

chamado de sonhador. Entendemos o quanto seria árdua a tarefa de incomodar aqueles e 

oferecer possibilidades de aprendizados a esses outros. 

 A oportunidade de ouvir a comunidade, representada por pais e também refletir com 

os pares sobre a mudança de postura, surgiu da solicitação feita pela SEE/MG para que as 

unidades do Projeto Incluir divulgassem as propostas de inclusão e os mecanismos oferecidos 

pela escola; promovemos em 2009 o I Seminário de Inclusão Social e Educacional, com 

participação de educadores das redes pública (estadual e municipal) e privada, além das 

entidades da rede de apoio. Educadores e alunos de universidades particular e 

federal,prestigiaram o evento que envolveu os educadores nos estudos sobre as diversidades, 

síndromes e condutas; os estudos e pesquisas que alicerçaram o seminário, aconteceram nos 

encontros semanais, em horário extra oportunizados pela SEE/MG..Durante estes encontros 

de reflexão falou-se sobre os casos específicos existentes na escola e as possíveis estratégias 

para mediarmos a aprendizagem. 

           Durante o I Seminário, além de palestras de formação e informação, os educadores da 

escola sede, ofereceram oficinas de produção escrita, matemática e contação de história, como 

forma de mediação educacional. No ano seguinte realizamos o II Seminário e os educadores 

que haviam se envolvido com a teoria proposta, já traziam experiências a serem 

relatadas.Interessante perceber como os educadores do ensino fundamental I envolveram-se 

muito mais que os do fundamental II.Faço esta observação porque julgo necessário 

refletirmos  sobre como se dá a graduação nas licenciaturas. 

 O processo de transposição da integração para a inclusão, que exige postura de 

mediação ainda não está completado, pois nem todo educador e nem toda família está pronta 

para lidar com as diferenças; a intenção, mesmo que inconsciente, de regular e igualar ainda é 

muito presente e as dificuldades em efetivar a equiparação, remete-nos aos escritos de Marina 

Colasanti, escritora e jornalista ítalo-brasileira, quando relata a história do educador que 

ensinou aos vitoriosos e aos outros, o que nos faz questionar este ato de ensinar.  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dtalo-brasileira
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O cérebro sob condições envolvimentais normais, é um órgão plástico, e é nessas 

condições que o processo de aprendizagem decorre. Se efetivamente surge um 

problema ou uma dificuldade, por lesão ou outra razão, não quer dizer que o sistema 

funcional esteja bloqueado. (FONSECA, 2002. P.37) 

 Ensinar a todos não significa aprendizado de todos. Esta é a importância da 

intencionalidade da intervenção do mediador: o mesmo estímulo não provoca a mesma reação 

em todos; se não há reciprocidade não houve intencionalidade planejada em destacar algum 

estímulo. 

Ao planejarmos o processo de mediação da aprendizagem, devemos levar em conta as 

fases da cognição: input, elaboração e output, conceitos que trabalharemos no decorrer deste 

trabalho; aqui vale saber que uma escola cuja missão é incluir os alunos e educadores, deve 

ter ciência de quês estes devem preparar-se para ouvir, ver e compreender aqueles. O papel do 

educador –mediador nunca foi tão explorado. A própria LDB- 9394/96 identifica o educador 

como  aquele  que tem necessidades de um plano de carreira (art.67; tem como função 

participar da elaboração da proposta pedagógica da escola,elaborar e cumprir planos de 

trabalho,zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação  e parti-

cipar integralmente do planejamento/ avaliação, além de articular escola/família/comunidade" 

(art.13). O artigo 67 da LDB prevê o aperfeiçoamento continuado do professor e um período 

reservado a estudos, planejamentos e avaliação, incluídos na carga horária – momento que 

usamos para estudarmos os conceitos de mediação e sua aplicação. 

 

1.4- IDENTIFICANDO E REMOVENDO BARREIRAS PARA A PRENDIZAGEM 

 

 Todos os educadores envolvidos nos estudos já haviam trabalhado, ou trabalhavam 

com crianças e adolescentes que demonstravam necessidades especiais de aprendizagem; não 

iríamos nos preocupar unicamente com elas, mas através de uma prática planejada e 

desenvolvida para as mesmas, acreditávamos que atenderíamos a todos. 

 Iniciamos os nossos estudos pelo entendimento da proposta sócio-interacionista de 

Vygotsky, pois seria necessário discutir com os educadores a importância do reconhecimento 

e entendimento das zonas de desenvolvimento real e a proximal. Lemos e discutimos as ideias 

de Maria Tereza Eglér Mantoan ( Arantes-2006), para que pudéssemos compreender cada 

elemento complicador  que desestabiliza  a cultura da igualdade nas escolas. A pesquisadora e 

educadora afirma que a igualdade abstrata não proporcionou a garantia de relações justas nas 

escolas (2006,p.19),pois estava-se integrando  e não incluindo ; naquela a escola reconhece a 

diferença entre os aprendentes, mas traça o objetivo de que, ao final do ano letivo ,eles se 

igualem em conhecimento a um padrão estabelecido para aquela série escolar, caso contrário 

serão excluídos; já na inclusão, os alunos jamais deverão ser desvalorizados ou 

supervalorizados por suas diferenças nas escolas comuns. 

 Trabalhada a diferença entre integrar e incluir, era preciso identificar as “barreiras” e 

removê-las, para que as conhecendo fosse possível planejar todas as intervenções e mediações 

necessárias. O trabalho com os educadores pretendia mais que esclarecer sobre as possíveis 

dificuldades de aprendizagem, era preciso sensibilizá-los para o trabalho de mediatização da 

aprendizagem que exigiria uma nova forma de planejar e vivenciar a educação. 

 A escola que nos serve de base para este trabalho, possui alunos com déficit 

intelectual, com transtorno de déficit de atenção, espectro autista e a nem todos os casos 

possuem diagnósticos fechados, ou por falta de recursos da família ou por falta de equipe 

multidisciplinar para efetivar a avaliação. 

 
² Reuven Feuerstein desenvolveu pesquisas sobre  a modificabilidade cognitiva , acompanhando sobreviventes 

do pós guerra; identificou que a ausência de estímulos paralisa a aprendizagem 
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 A intervenção nesta pesquisa se efetiva através da elaboração do conhecimento de que 

quando a mediação não é intencional ela não traz a reciprocidade, o ensinamento fica sem 

significado; para isto era necessário orientar aos professores em suas práticas; nem todos 

queriam entender o que era necessário fazer para realizar esta proposta.  

           Coordenamos encontros pedagógicos e estudos sobre teorias que identificamos como o 

fio condutor desta pesquisa, como as teorias de Piaget e Vygotsky e a Teoria da 

Modificabilidade Cognitiva de Feuerstein², as quais detalharemos no capítulo a seguir. 
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II Capítulo  

 

MARCO TEÓRICO - UM FIO CONDUTOR 

 

“Vivendo se aprende, mas o que se aprende mais 

é  só a fazer outras maiores perguntas.”  

Guimarães Rosa 

 

          Vivenciamos a era do mercado, da globalização, da construção do conhecimento tecido 

fio a fio, preso a um ponto de apoio, e com espaço suficiente para lançamentos futuros. É 

como a aranha que se lança no espaço e constrói a teia que lhe serve de “palco” e/ou “rede” 

para captura de suas presas, assim devem ser nossos desafios de aprendizagem, um constante 

“devir”, lançar, buscar... Pois cada fio lançado para a confecção da teia do saber tem seu 

alicerce teórico, suas estratégias de avaliação e sua forma de gestão. 

           O crescimento dessa teia leva-nos ao espaço da dúvida, dos questionamentos sobre o 

saber construído e dicotomizado, no que se refere à sua base e suas colunas. Nesses momentos 

“aprendemos a fazer” e construímos atitudes metacognitivas que nos possibilitam 

compreender que toda tese se estabelece através de hipóteses e gera uma antítese que, após 

análise, deverá confirmar ou criar nova tese. Chegamos assim a uma síntese. Mas nos é difícil 

o desapego de verdades dadas como únicas, ter a coragem de desafiar o pronto e propor o 

novo; matar velhos conceitos e gerar, dar vida nova a outros. É isto que nos faz protagonistas 

do ato de conhecer. 

          Pensou-se um dia que, somente estando “amadurecidos” para cada atividade nós a 

compreenderíamos. Essa linha de pensamento inatista, baseada unicamente na prontidão, 

ainda dirige algumas posturas pedagógicas, o que desvaloriza os conhecimentos construídos 

antes da educação formal. 
(...) a escola decretada se esquece de acontecer como organismo vivo, pois apenas 

cumpre papéis, ordens, burocracias, técnicas e metodologias apriorísticas. 

(SANTOS, 2006. p.95) 

 Ao priorizarmos esse fio da teia, estamos reforçando a “teoria do Pinóquio” (Alves-1999), 

que afirma que só a escola ensina; os saberes são pré-estabelecidos e fixados por “grades 

curriculares”, que nem sempre privilegiam as necessidades imediatas dos aprendentes do “ato 

de tecer”; na verdade eles não tecem, são presas das teias já tecidas. Como estamos falando de 

construção, é preciso compreender a necessidade de algumas  desconstruções... 
(...) é preciso estruturar as mudanças da escola levando em conta o currículo, os 

processos avaliativos, os registros, os relatórios de aquisição acadêmica dos alunos 

(...) a pedagogia e as práticas docentes. (PROJETO INCLUIR, 2006. P.12) 

 

 

2.1- Algumas teorias de aprendizagem 

 

          Muitas das abordagens educacionais enfatizam que a cognição, a aprendizagem e a 

instrução não devem ser consideradas separadamente, a teoria sociocultural, por exemplo, 

afirma que a instrução é a propulsora do desenvolvimento cognitivo do aprendiz. O nosso 

estudo perpassa os contornos teóricos da psicologia cognitiva, para assim podermos discutir 

alguns modelos norteadores para a educação. 

          As correntes mais conhecidas da psicologia cognitiva são o comportamentalismo, o 

construtivismo, o interacionismo sócio-histórico e a gestalt. Utilizaremos para este estudo a 

classificação proposta por Pozo (Gomes, 2002 p.36), segundo a qual há duas grandes 

tendências na psicologia cognitiva – o modelo associacionista e o modelo organicista.  
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Tabela 1- Esquema didático das diferenças entre o modelo associacionista e o organicista 

 

Modelo Associacionista                                                                                   Modelo Organicista 

         - Mecanicista                                                    - Organicista 

         - Elementarista                                                  - Holistica 

         - Isomorfista                                                      - Heteromorfista 

___________________________________________________________________________ 

           

           O modelo associacionista explica o ser humano e a realidade de modo a reduzir as 

variáveis e pontuar alterações quantitativas, supõe o desenvolvimento de um organismo que 

se organiza por meio de elementos reduzidos, básicos, que se associam, através de um plano 

quantitativo. É mecanicista porque estuda o organismo por meio de seus mecanismos de 

funcionamento, de forma pontual e estática. Analisam-se as partes, de forma desconexa do 

todo. Funciona como o estudo de um motor de um carro, que não altera sua estrutura; é 

elementarista, pois entende que os mecanismos são compostos por partes elementares, 

básicas. É uma tendência chamada de associacionista já que o estudo parte de pequenas partes 

que são associadas – cadeia associativa; o isoformismo compreende que o organismo percebe, 

aprende e forma conceitos por meio da relação direta entre ele e os estímulos do mundo. 

          O modelo organicista visa a analisar uma estrutura global interna que não pode ser 

explicada apenas pela redução às partes fundamentais e concebe os estados em movimento, 

pois sofre processos constantes de reestruturação; fundamenta-se, em linhas gerais, na idéia 

de que todo organismo nasce, desenvolve funções e as perde progressivamente, até a morte; é 

holística porque analisa o todo, considera que o organismo evolui de forma qualitativa, de 

acordo com as mudanças ocorridas em sua estrutura; o heteroformismo compreende que o 

organismo assimila o mundo de acordo com as capacidades de sua própria estrutura interna, 

não aprendendo de forma neutra e nem direta os estímulos do mundo. 

          Em suma, o modelo associacionista concebe que a aprendizagem organiza-se na 

associação de elementos básicos e as duas principais correntes da psicologia que se 

enquadram neste modelo são o comportamentalismo e a teoria do processamento de 

informação; o modelo organicista fundamenta seu principio de aprendizagem na 

reestruturação dos esquemas de conhecimento da estrutura cognitiva, e a corrente deste 

modelo, apesar das diferenças entre si, pode destacar a gestalt, que compreende que o 

organismo tem como foco o estudo da estrutura interna; o construtivismo, fundado na figura 

de Jean Piaget, preconiza a construção do conhecimento. Radicalmente diferente do modelo 

associacionista, o construtivismo considera que os estímulos do mundo são assimilados pelo 

ser humano de acordo com o nível de sua estrutura cognitiva, enquanto a abordagem sócio-

histórica tem Vygotsky como figura principal e baseia-se na idéia de que o ser humano 

desenvolve-se por meio do plano social e material da realidade. 

 

2.1.1- O construtivismo Piagetiano 

 

           A teoria piagetiana parte do principio de que a estrutura cognitiva deve ser concebida 

como um processo em transformação, entender as transformações qualitativas pelas quais 

passa a mente humana é entender o próprio estado da mente. A estrutura cognitiva é 

construída em etapas e, pode-se dizer que cada etapa apresenta uma qualidade própria que 

incorpora as anteriores. 

          Foi este o motivo da teoria ser denominada - construtivista: a estrutura mental e o 

conhecimento são construídos em uma relação dialética entre maturação biológica e ambiente. 

Os estímulos do mundo são organizados pelo organismo através de estruturas cognitivas e a 

teoria preconiza dois conceitos elementares: a assimilação e a acomodação.  
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          O conceito de assimilação demarca-se justamente pela capacidade da estrutura 

cognitiva do indivíduo em atuar no ambiente. O conceito de acomodação determina-se 

quando a estrutura cognitiva também é mobilizada e modifica-se em função dos objetos da 

realidade. A estrutura cognitiva funciona através desse movimento contínuo e dialético entre a 

assimilação do real e sua acomodação. 

          O educador precisa saber e atuar, entendendo que uma criança de quatro anos assimila, 

interage com o mundo de maneira diferente de um adolescente, ou um adulto, pelo simples 

motivo de que suas estruturas cognitivas são qualitativamente diferentes. Entendemos que 

todo comportamento inteligente é uma relação entre a capacidade de assimilar a realidade e a 

capacidade de se modificar, ou seja, de se acomodar frente aos desafios proporcionados pelos 

objetos da realidade. A estrutura cognitiva é flexível e auto-regulada. 

           Na proposta piagetiana de construção do conhecimento, podemos destacar quatro 

etapas fundamentais do desenvolvimento cognitivo. São elas: 

 

1. Período sensório-motor: (até por volta dos dois anos) Caracteriza-se pela inteligência 

puramente manipulativa e direta. É nessa fase que se formam as primeiras noções de 

objeto, espaço-tempo e causação. 

2. Período pré-operatório: (por volta dos dois a sete anos) Marcado pela aquisição da 

linguagem e da representação mental; estabelece-se então, o pensamento propria- 

mente dito. Nesse período as representações ainda são parciais e intuitivas, 

determinando o conhecimento ainda não-lógico sobre a realidade. 

3. Período operatório-concreto (por volta dos sete aos onze anos) Período caracterizado 

pelo pensamento reversível. As operações mentais de classificação e seriação ganham 

estatuto de pensamento lógico. A criança compreende conservação de substância, peso 

e volume; além da conservação da noção de quantidade. O tempo e o espaço passam a 

ser considerados através da métrica. 

4. Período operatório formal: (acima de doze anos) destaca-se pelo desenvolvimento do 

pensamento formal, dotado de aspectos probalísticos e combinatórios. É neste estágio 

que o pensamento sai do plano concreto para ser determinado por meio de proposições 

e enunciados. 

           No período sensório motor, a criança ainda não está inserida na ordem da linguagem, 

mas desenvolvem vários processos inteligentes, ela passa dos esquemas previamente 

determinados para os esquemas construídos. Aos poucos ela vai adquirindo comportamentos 

cada vez mais inteligentes, o que é explicado pelo conceito de esquema, o mais importante 

desse período. Os esquemas começam a se interligar em um processo de coordenação, as 

maiores partes das operações mentais inteligentes têm inicio nessa fase. Como exemplo de 

coordenação, temos a realizada entre o esquema do acompanhamento visual de um 

determinado objeto e o esquema de preensão. 

            A teoria piagetiana preconiza que a inteligência constitui-se primeiramente pela ação e 

depois pelo recurso da imagem e da palavra, ou seja, o que inicia o processo inteligente é a 

ação. 

          O período pré-operatório marca a inserção da linguagem e da representação mental no 

ser humano, provocando uma transformação radical na estrutura cognitiva, a criança passa a 

representar suas ações no mundo e também a representar o ambiente que a cerca. É o 

momento da falada representação mental, da imitação e do jogo simbólico serem adquiridos. 

Agora ela consegue virtualizar as experiências concretas e práticas e invocá-las, em termos de 

uma ação mental. 

           Quando analisamos o desenvolvimento dos símbolos nesse período, vemos que a 

imaginação é bastante parcial e fragmentada; nesse período ocorre a dicotomia bastante 

evidente entre a acomodação e a assimilação.  
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            Um aspecto que não pode passar despercebido na fase pré-operatória é o conceito de 

egocentrismo. O pensamento da criança pré-operatória é egocêntrico, pois não é capaz de 

lidar com idéias diferentes das suas em relação a um determinado tema. 

           A base do processo de equilibração está na assimilação e na acomodação, o que 

promove a reversibilidade do pensamento, num processo ativo de auto-regulação. No 

processo do egocentrismo, a criança vê o mundo a partir de seu próprio ponto de vista, 

estando o pensamento e a linguagem centrados nela mesma. O enfoque dado ao egocentrismo 

e à fala egocêntrica é essencialmente intelectual, fala de uma inabilidade para descentralizar; a 

fala egocêntrica diminui, à mediada que aumenta a descentralização. 

           Na fase operatória formal, última etapa piagetiana, acontece o desenvolvimento formal 

da abstração humana. Regras e princípios formais passam a organizar os conteúdos que são 

generalizados para outro contexto. Podemos descrever as aquisições alcançadas nesse período 

através do esquema: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

 

                                        

 

 

 

 

           Este modelo de educação é visto como método ativo, já que o aprendiz deve ser 

conduzido ao saber, através da participação ativa junto ao objeto, podendo experimentar e 

vivenciar, ao máximo. 

 

2.1.2- A abordagem sócio-histórica de Vygotsky 

 

            Vygotsky viveu em um ambiente intelectual rico e plural, onde fervilhavam várias 

tendências e influências, onde a psicologia russa mantinha estreita relação com a ocidental. O 

que o caracteriza como um dos grandes da psicologia cognitiva  é a relação que ele promove 

entre o plano social e a constituição da estrutura cognitiva do indivíduo; ele propôs uma 

explicação para o desenvolvimento cognitivo através da ação mediada. Sua teoria mostra que 

a cultura tem a função de mediar, de intermediar, de se interpor entre o indivíduo e a 

realidade, fornecendo ao ser humano seu contorno de humano.  

          O pensamento de Vygotsky insere-se no contexto da Revolução Socialista; alguns 

aspectos básicos do materialismo histórico dialético influenciaram sua teoria que segue alguns 

paradigmas: 

 

1. O homem é determinado por sua história, pelas condições sócio-culturais e 

econômicas de sua época, mas ao mesmo tempo, é agente de transformação; é 

determinado e determinante – é um sujeito interativo; 

2. O ambiente, mais que um conjunto de objetos, pessoas, relações, é entendido pela 

relação de realidade sócio-histórica. Ele só faz sentido quando enfocada a cultura 

humana, a interação social e as relações de produção. 

          Em todo seu desenvolvimento teórico, Vygotsky (Gomes,2002 p.52) enfatizou o papel da 

cultura e da mediação. Para ele a cultura tem a função de intermediar entre o indivíduo e a 

realidade, fornecendo ao ser humano seu contorno de humano. (fig.2) Ela oferece os 

“instrumentos culturais” para que os seres humanos interajam com o ambiente; seu interesse 

concentra-se na modificação que os instrumentos culturais causam no processo interno dos 
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indivíduos; a linguagem tem valor fundamental para articular e mediar às relações do sujeito 

com o mundo.   

 

 

 

 
Figura 2: Instrumentos interpõem-se entre os estímulos e o organismo 

 

 

           Um conceito central para a compreensão das concepções vygotskyana, é o conceito de 

mediação – processo de intervenção de um elemento intermediário em uma relação, que deixa 

de ser direta e passa a ser mediada. A presença de elementos mediadores introduz um elo a 

mais nas relações do homem com o mundo.  
Vygotsky distinguiu dois tipos de elementos mediadores: os instrumentos e os 

signos. Embora exista uma analogia entre estes dois tipos de mediadores, eles têm 

características diferentes (...) (OLIVEIRA, 1993, p.27) 

          Os instrumentos culturais podem ser divididos em dois grandes grupos: o grupo das 

ferramentas culturais, instrumentos que transformam os objetos do mundo, dando poder de 

ação ao homem como: a roda, o trator, etc. O grupo dos instrumentos psicológicos, ou meios 

simbólicos, alteram a forma com que os seres humanos relacionam-se com a realidade, 

alterando o próprio homem. São os símbolos e signos da cultura.  

          O interesse desta teoria concentra-se na modificação que os instrumentos culturais 

causam no processo interno do indivíduo, o que justifica seu interesse nos instrumentos 

psicológicos. (fig 3) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Instrumentos culturais, suas formas e influências (Gomes, 2002 p.54) 

  

           Entende-se então, que toda ferramenta elaborada pelo homem implica também a 

construção de um ou vários instrumentos psicológicos para que outras pessoas venham a 

compreendê-la e usá-la. Vygotsky então formulou um conceito que se tornou revolucionário 

para a psicologia cognitiva e torna-se central para a educação: a estrutura cognitiva relaciona-

se diretamente com o meio social, em uma relação dialética; não há supremacia nem dos 

aspectos biológicos, nem dos aspectos sociais, mas uma articulação processual em que a 

presença de um somente se efetiva com a presença do outro. Este é o postulado 

revolucionário. 

          Em seus estudos ele elaborou os conceitos de zona de desenvolvimento real e zona de 

desenvolvimento proximal. A primeira trata da estrutura cognitiva pronta e bem estabelecida; 

a segunda (ZDP) demarca-se como o estabelecimento de capacidades potenciais. O 
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desenvolvimento, assim, é um movimento flexível entre a estrutura já madura e a estrutura 

passível de vir a ser. Para ele é um erro que o teste desconsidere as respostas das crianças 

quando mediadas por um adulto, ou quando advindas da colaboração de outra criança, pois 

“os processos psicológicos humanos são co-construídos”. 

 

2.1.2.1- O uso dos instrumentos e dos signos 

 

          A importância dada aos instrumentos na atividade humana tem clara ligação com 

teorias marxistas. O instrumento é visto como um elemento interposto entre o trabalhador e o 

objeto de trabalho; ele carrega consigo a função pela qual foi criado. O instrumento é um 

objeto social e mediador da relação entre o individuo e o mundo. 

         Os signos são usados como meios auxiliares para solucionar problema psicológico 

como: lembrar, escolher, etc. Ele age como um instrumento da atividade psicológica; por este 

motivo são chamados de “instrumentos psicológicos”. Na sua forma mais elementar, o signo  

é uma marca externa, que auxilia o homem em tarefas que exigem memória e atenção. 

          A memória mediada por signos é mais poderosa que memória não mediada; 

constantemente recorremos à mediação de vários tipos de signos para melhorar nossas 

possibilidades de armazenamento de informações e de controle da ação psicológica. 

         A diferença essencial entre signo e instrumento consiste nas diferentes maneiras com 

que eles orientam o comportamento humano. A função do instrumento é de servir como 

condutor da influência humana sobre o objeto é orientado externamente; deve levar à 

mudança do objeto. O signo, por sua vez, não modifica em nada o objeto da operação 

psicológica. Ele é orientado internamente. O educador deverá “apresentar” estes instrumentos 

e signos, para assim, mediatizar o processo educativo. Como propagou o grande educador 

Paulo Freire (2009) “O papel do educador não é propriamente falar ao educando sobre sua 

visão de mundo, ou lhe impor esta visão, mas dialogar com ele sobre a sua visão e a dele. Sua 

tarefa não é falar, dissertar, mas problematizar a realidade concreta do educando, 

problematizando-se ao mesmo tempo.” 

 

2.1.2.2 Desenvolvimento do pensamento e da linguagem 

 

          O desenvolvimento da linguagem e suas relações com o pensamento ocupam lugar 

central na teoria de Vygotsky (1991), ele trabalha com duas funções básicas da linguagem: a 

de intercâmbio social e a de pensamento generalizante. 
Antes de controlar o próprio comportamento, a criança começa a controlar o 

ambiente com ajuda da fala. Isto produz novas relações com o ambiente, além de 

uma nova organização do próprio comportamento. A criação dessas formas 

caracteristicamente humanas de comportamento produz, mais tarde, o intelecto e 

constitui a base do trabalho produtivo : a forma  especificamente humana do uso de 

instrumentos.(Vygotsky,1991 p.27) 

          É a necessidade de comunicação que impulsiona o homem a desenvolver sua 

linguagem, mas, para que haja comunicação é necessário que se use signos, compreensíveis 

por outras pessoas. Quando a linguagem ordena o real, ordenando objetos, eventos, situações, 

em uma categoria conceitual, dizemos que chegamos à segunda função da linguagem – o 

pensamento generalizante. É essa função que faz da linguagem um instrumento de 

pensamento. A compreensão das relações entre pensamento e linguagem é essencial para a 

compreensão do funcionamento psicológico do ser humano. 

          O surgimento do pensamento verbal e da linguagem como sistema de signos é o 

momento crucial no desenvolvimento da espécie humana; momento em que o biológico 

transforma-se em sócio-histórico. 
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          O uso dos instrumentos e signos se valoriza mediante o desenvolvimento da linguagem, 

principalmente a falada. Antes de controlar o próprio comportamento, a criança começa a 

controlar o ambiente, com a ajuda da fala. A verbalização pode consistir na descrição ou 

análise da situação, aos poucos vai adquirindo um caráter de “planejamento”, expressando 

caminhos para solucionar o problema; posteriormente ela passa a fazer parte da solução. 

          Sendo assim, percebemos que é natural e necessário que a criança fale enquanto age; 

ela percebe o mundo não somente com os olhos, mas também através da fala – percepção 

verbalizada. A linguagem torna-se parte essencial do desenvolvimento cognitivo, pois seu 

papel na percepção é surpreendente.  

 

2.1.2.3 Interação entre aprendizado e desenvolvimento 

 

           As concepções correntes da relação entre desenvolvimento e aprendizado podem ser 

apresentadas em três posições teóricas: 
1- A primeira centra-se no pressuposto de que os processos de aprendizagem independem do 

desenvolvimento; o aprendizado é considerado um processo puramente externo. O 

desenvolvimento é sempre um pré-requisito para a aprendizagem 

2- A segunda postula que o aprendizado é desenvolvimento. O processo de aprendizado é 

reduzido à formação de hábitos e o desenvolvimento como elaboração e substituição de 

respostas inatas. 

3- A terceira posição teórica tenta superar os extremos das outras duas, simplesmente 

combinando-as. Valoriza-se o papel do aprendizado no desenvolvimento da criança. 

Esquematicamente, a relação entre os dois pode ser representada por dois círculos 

concêntricos, o menor simbolizando processo de aprendizado e o maior o processo 

evocado pelo aprendizado. 

          Ao dar um passo no aprendizado, a criança dá dois no desenvolvimento, pois o 

aprendizado e o desenvolvimento nem sempre coincidem. De fato, aprendizado e 

desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança. A educação 

escolar é um aprendizado sistematizado; para falarmos desse aprendizado escolar devemos 

descrever um conceito importantíssimo: a zona de desenvolvimento proximal. Para tanto, 

devemos determinar pelo menos dois níveis de desenvolvimento:  

 
1- Desenvolvimento real – nível de desenvolvimento das funções mentais que se estabeleceram 

como resultado de certos ciclos de desenvolvimento completados. É determinada pela 

solução de problemas de forma independente. 

2- Desenvolvimento potencial – Quando a resolução dos problemas se dá com ajuda de 

outros; há uma intervenção. 

           O aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes 

de operar somente quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando há 

cooperação com seus pares. Assim o aprendizado é um aspecto necessário e universal do 

processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e 

especificamente humanas. 

 

 2.1.2.4 - Habilidades metacognitivas 

 

          A metacognição e os conceitos relacionados têm sido utilizados nos campos da 

Psicologia cognitiva, da inteligência artificial, das habilidades humanas, da teoria da 

aprendizagem social, da modificação cognitiva do comportamento, do desenvolvimento da 
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personalidade e da educação. Para abordar a importância da metacognição faz-se necessário 

compreender o significado desse termo. Em 1970 Flavell é o primeiro autor a referir-se à 

metacognição, definindo-a como o conhecimento que o sujeito tem sobre o seu próprio 

conhecimento. Para Flavell qualquer conhecimento ou atividade cognitiva que é monitorada e 

regulada pode ser considerada por metacognição, por exemplo, monitorar e avaliar as 

próprias capacidades de memória. Portanto, denominar metacognição relaciona-se ao sentido 

essencial de compreendê-la como cognição acerca da cognição. Para ele, a maior parte do que 

é considerado metacognição se refere ao conhecimento metacognitivo, ao monitoramento e à 

auto-regulação. ³  

          Numa primeira tentativa de clarificação deste conceito, Flavell e Wellman (1977) 

elaboraram um sistema para o desenvolvimento da metamemória, que inclui dois 

componentes: a sensibilidade e o conhecimento das variáveis da pessoa, da tarefa e da estra- 

tégia. Segundo estes autores, para que a memorização ou a recordação se tornem possíveis, 

um sujeito deve aprender a identificar em que situações há necessidade de recorrer a 

determinadas ações ou estratégias (sensibilidade) e desenvolver o conhecimento sobre a 

influência das variáveis da pessoa, da tarefa e da estratégia. 

          

2.1.3- Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural 

 

         O psicólogo romeno, Reuven Feuerstein, dedicou parte de sua vida ao estudo da 

avaliação e da melhoria da inteligência dos sujeitos privados de mediação cultural. Segundo o 

estudioso, a carência de experiências de aprendizagem mediada e o uso ineficaz das funções 

cognitivas são pré-requisitos básicos para o adequado funcionamento cognitivo, o que leva à 

denominada “privação cultural”. 

          A Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural, proposta por Feuerstein, é um 

programa de desenvolvimento do potencial de aprendizagem baseado na Experiência de 

Aprendizagem Mediada- (EAM), que por sua vez é fundamentada nas idéias de plasticidade 

cerebral, interação social e privação cultural. O psicólogo acredita que existem duas 

modalidades de aprendizagem: uma abordagem direta e uma mediada. A primeira, baseada na 

fórmula de Piaget, significando que o organismo (O) interage diretamente com o estímulo do 

mundo (S) a sua volta e dá resposta (R) – S.O.R , o que gera uma aprendizagem incidental , o 

que segundo o pesquisador é insuficiente para assegurar a ocorrência de uma aprendizagem 

efetiva.Assim, ele desenvolve a fórmula de Piaget,  criando a nova fórmula da aprendizagem 

mediada: S.H.O.H. R, onde o S é o estímulo; o H é o mediador humano; O organismo e R a 

reação  

 

 

  

 

            Nesse tipo de interação a aprendizagem é intencional, com a atuação dos educadores 

formais, alicerçados nos conceitos da plasticidade cerebral, da modificabilidade cognitiva e na 

mediatização pedagógica. 

 

 

 

 

³(encontrado em http: //www.scielo.br/scielo. php? script=sci arttext&pid=S0102-79722006000200003) 
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2.1.3.1-Modificabilidade Cognitiva Estrutural 

 

          A modificabilidade cognitiva estrutural constitui-se na capacidade potencial do ser 

humano de transformar-se, re-significar conhecimentos, conceitos, habilidades, atitudes e 

competências. O sucesso destas mudanças realiza-se na medida em que se aceita o ser 

humano e sua conduta cogniscitiva, como basicamente transformável, capaz de desenvolver 

sua capacidade de aprendizagem e que fatores tais como genética, período de 

desenvolvimento, idade ou carência de mediações não são determinantes que impeçam a 

transformação do organismo ou produzam deterioramento irreversível. 

          Em meados da década de cinqüenta, Feuerstein deu origem a sua teoria da Experiência 

da Aprendizagem Mediatizada (EAM) que dá suporte ao mediatizador, interpondo-se e 

intervindo entre aquele que é mediatizado e os estímulos apresentados, adaptando-se às suas 

próprias necessidades. O valor que a teoria dá à ZDP (zona de desenvolvimento proximal) 

formulada por Vygotsky (1995), aponta com bastante clareza que não podemos falar de um só 

conceito de desenvolvimento; esta teoria enfatiza a diferença entre o desenvolvimento que 

está sujeito às leis biológicas da maturação (fases de Piaget) e o desenvolvimento mental que 

tem como base exatamente a aprendizagem realizada no cotidiano, construída da relação com 

o contexto social – a mediação. 

 

 Fator da Modificabilidade 

 

          O cérebro, sob condições envolvimentais normais, é um órgão plástico, e é nessas 

condições que o processo de aprendizagem decorre. A modificabilidade cognitiva existe 

potencialmente em todos os seres humanos e seu desenvolvimento é proporcionado pelo fator 

sociocultural, a cultura é capaz de alterar e modificar a estrutura cognitiva como um todo e 

não apenas em pontos focais e limitados. Por este motivo, devemos acreditar no potencial 

não-manifesto, na aprendizagem e no desenvolvimento do indivíduo pela interação. 

          Nessa abordagem teórica o educador é  peça fundamental no processo de ensino-

aprendizagem, pois ele pode mudar e/ou redirecionar o desenvolvimento do aluno. Esta 

afirmativa não faz apologia ao “poder” do educador, não. Numa leitura crítica das idéias de 

Feuerstein, vemos que não há desconsideração pela figura do aluno e sua importância no 

processo ensino-aprendizagem, mas sim de uma ênfase  esmerada na função do educador; 

função de mediador no impulsionamento da maturação da estrutura cognitiva do sujeito; ele 

define critérios do processo mediacional afim de garantir a qualidade da intervenção. 

           A Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural (TMCE) baseia-se na 

modificabilidade, na flexibilidade da estrutura cognitiva e tem como aportes conceituais, o 

pressuposto de que o ser humano é dotado de uma mente plástica, flexível, aberta para 

mudanças, assim como é dotado de um potencial e de uma propensão natural para a 

aprendizagem. 

          A noção de estrutura e processo cognitivos de Feuerstein e a crença de que 

modificabilidade é um fator tanto biológico como cultural, nos remete às idéias de Vygotsky, 

pois a propriedade fundamental para a estrutura cognitiva advém da capacidade geral do 

indivíduo de modificar-se. Dois paradigmas fundamentais a TMCE: 

1. A modificabilidade é uma condição filogenética da espécie humana, pertinente a todos 

os seres humanos ( com raríssimas exceções); 

2. A modificabilidade é proporcionada pelo fator sociocultural. 
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           A modificabilidade pode ser concebida como de natureza estrutural; ela traz  

repercussão na estrutura como um todo, não  apenas em pontos focais da estrutura cognitiva, 

como dissemos anteriormente. 

            Existem três elementos básicos e inter-relacionados que sustentam a natureza da 

modificabilidade cognitiva: a permanência, a penetrância e a centralização. Vejamos sobre 

elas: 

1. Permanência: refere-se à duração estável das mudanças alcançadas. Sem ela uma 

mudança não adquire o caráter e o estatuto qualitativo de modificabilidade estrutural. 

Ela pode ser alcançada  através de três pontos fundamentais – a duração, a freqüência 

e a instensidade. 

2. Penetrância: refere-se à potência da mudança. Quando não a penetrância, as 

mudanças são apenas focais, não alteram a estrutura. 

3. Centralização: refere-se a uma auto-regulação da estrutura, baseia-se no principio da 

flexibilidade adaptativa. Em geral não é encontrada em pessoas com dificuldades de 

aprendizagem. 

 

 

 Fator paralizador  da modificabilidade 

 

            A teoria feuersteiniana demonstra otimismo em relação ao potencial humano, visto 

que ela concebe que a inteligência humana é alterável, independentemente de fatores 

genéticos, anomalias cromossômicas e privações diversas do ambiente. Estes são 

considerados fatores distais (remoto ou periférico). 

              Os fatores distais sempre estão presentesna condição do sujeito com mau 

funcionamento cognitivo, carecterizando as patologias; ele nega que estes fatores não são 

irreversíveis e nem a causa central da falta de aprendizagem. 

              Qual seria o fator proximal que, efetivamente explique as dificuldades no processo de 

aprendizagem? Feuerstein responde que é a “sindrome da privação cultural”.O conceito de 

privação cultural, fator paralizador da modificabilidade cognitiva,fundamenta-se na ausência 

de um tipo específico de transmissão cultural. A TMCE baseia-se no fato de que o 

desenvolvimento cognitivo acontece de formal natural somente quando o indivíduo pode 

experimentar uma interação humana que lhe ofereça os instrumentos para lidar com o mundo. 

           Nossa pesquisa toma corpo neste momento, pois o nosso propósito é de averiguar as 

capacidades mediativas dos educadores e a analise comparativa de resultados no ambiente 

educacional, dos alunos que vivenciam a privação cultural e aqueles que estão expostos a 

mediatizações . 

           Como já vimos anteriormente, um aporte da teoria de Feuerstein está na crença de que 

todo indivíduo é capaz de aprender; agora trazemos o segundo aporte dessa teoria- a 

experiência de aprendizagem mediada (EAM), da qual se constitui o ser humano. 

 

 

2.1.3.2- O que é modificabilidade cognitiva  e EAM 

 

Feuerstein rejeita a crença de que a pessoa humana traz consigo uma estrutura pré-

determinada e fixa de inteligência, daí ele desenvolve  o conceito da modificabilidade 

cognitiva estrutural, que concebe o ser humano como um sistema aberto, suscetível a 

mudanças, em todas as fases de seu desenvolvimento. Isto nos leva a considerar o organismo 

funcionando como uma rede de interações, formadas por fatores biogenéticos, culturais e 

emocionais. Aqui as mudanças não se relacionam com as que se dão no organismo como o 
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resultado de maturação,mas como as que ocorrem devido aos processos mediadores 

vivenciados pelo sujeito,estímulos que afetam sua conduta cognitiva,afetiva,emocional e 

motivacional. 

 

 

           O sucesso destas mudanças ocorrerá na medida em que o ser humano e sua conduta 

cognoscitiva são considerados basicamente transformável. O cognitivo e o afetivo são dois 

lados de uma mesma moeda transparente, assim o aumento do potencial humano se dá a partir 

da qualidade e quantidade de mediações. 

           As propostas da  TMC apontam para a valorização  de toda e qualquer 

aprendizagem,mesmo que inicialmente pequenas,são elas que viabilizarão a superação das 

grandes dificuldades da aprendizagem. Isto estimula o humanismo na formação de crianças e 

adolescentes que vivenciam o processo educacional atual. 

                                                                                                                                               

 

2.1.3.3- A Experiência de Aprendizagem Mediada 

 

           Para que possamos esclarecer o conceito da aprendizagem mediada, é necessário que 

primeiramente, conceituemos a mediação : Mediação é a intervenção feita por uma outra 

pessoa, de forma intencional e planejada, nas formas de pensar, nos significa-

dos,conhecimentos e valores culturais produzidos de geração em geração. 

           A teoria de Feuerstein (Gomes/2002) relata que  a mediação da aprendizagem possui 

categorias, que passaremos a  explicar a seguir: 

 

1. Mediação da intencionalidade e reciprocidade – condição básica para que se processe 

qualquer experiência de aprendizagem. Esse  processo de co-responsabilidade e 

reciprocidade possibilita um redirecionamento no ato de ensinar e aprender.A 

intencionalidade e reciprocidade desencadeiam mudanças nos três componentes da 

interação, isto é, no mediador, nos estímulos e no mediado. A reciprocidade impele o 

indivíduo a trabalhar, cooperar e participar na concretização de metas que se 

consolidam a partir da interação com outras pessoas, no processo de aprendizagem. 

Ser 
Humano

Homem é 
Modificável

Eu  como 
educador 

devo 
modificar-me

Sociedade é 
modificável                                                                                                                  

Sou capaz de 
produzir 

modificações
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2. Mediação da transcendência – A EAM procura transcender o contexto imediato, o 

aqui – agora da situação em que a interação decorre.A trancendência possibilita ao 

indivíduo o desenvolvimento de prioncípios, conceitos e estratégias que possam ser 

generalizados e transferidos para outras situações. Pela mediação de transcendência, o 

mediador dá realce aos processos subjacentes na atividade e/ou ao próprio conteúdo 

em abordagem. 

 

3. Mediação do significado – A EAM deve ser repleta de significados. Dar significado é 

apresentar as situações de aprendizagem de forma relevante para o sujeito, para que 

este se envolva ativa e emocionalmente na tarefa.No processo de busca de significados 

a criança é estimulada a fazer perguntas e estabelecer relações. 

 

4. Mediação da regulação e controle do comportamento – Esta deve desenvolver no 

individuo a capacidade de controlar a impulsividade pela resolução de problemas que 

lhe são apresentados. O mediador deve direcionar sua intervenção no ensinamento do 

o quê, como,quando e porque fazê-lo; desenvolvendo-se, deste modo os processos 

metacognitivos . 

 

5. Mediação da conduta compartilhada – Diz respeito ao processo de interação entre 

mediador e mediado. Ao interagir com os sujeitos, o mediador intensifica a 

oportunidade de discussões reflexivas. 

 

6. Mediação das diferenças individuais- Consiste em respeitar as características  

específicas de cada indivíduo – conhecimento de seu perfil cognitivo. O mediador 

deve identificar as funções cognitivas bem desenvolvidas e as que se encontram 

deficientes, para assim propor diferentes tarefas , que promovam o seu 

desenvolvimento. 

 

7. Mediação da busca, planificação e realização dos objetivos -  Orienta os sujeitos para 

a concretização dos objetivos propostos,foca a construção de metas a curto, médio e 

longo prazo. O mediador deve encorajar a perseverança,a necessidade de revisão de 

metas e de procedimentos selecionados para alcnçá-las.Essa mediação está relacionada 

aos critérios de mediação da competência, autoregulação e autocorreção da conduta. 

 

8. Mediação da busca da novidade e da complexidade – Deve orientar os indivíduos 

para a identificação das novidades; o mediador seleciona situações de aprendizagem 

de acordo com o nível de competência dos sujeitos, estimulando a curiosidade e a 

criatividade.O mediador deve encorajar o sujeito a resolver os problemas de forma 

diferente. 

 

9. Mediação do conhecimento da mudança -  Feuerstein afirma que o ser humano possui 

a capacidade de transformar sua estrutura cognitiva e responder aos desafios frente  a 

novas situações.O mediador deve fazer com que o indivíduo tenha um conhecimento 

objetivo de si mesmo e de seu potencial para a mudança. 

 

10. Mediação do sentimento de competência -  O sentimento de competência ajuda  o 

aluno a desenvolver sua auto-estima e a apreciação de suas possibilidades e limitações 

buscando potencializar o máximo a aprendizagem dos alunos. Implica em apresentar 
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situações de aprendizagem de acordo com a capacidade do aluno, possibilitando o 

êxito do mesmo. 

 

11.  Mediação do sentimento de pertencimento – O ser humano para manter sua saúde 

mental, precisa sentir-se “em casa”, pertencendo a algo – ser reconhecido e 

reconhecer- ser parte de um todo maior que o acolhe e protege. A mediação do 

pertencimento enfatiza as raízes sociais e ensina o sujeito a estabelecer laços e 

referências psicossociais que irão ancorar a construção de uma história de vida com 

passado,presente e futuro. 

 

12. Mediação da busca por alternativas otimistas – Implica a elaboração de um sitema de 

crenças visando  um mundo melhor, na definição de um ideal e de uma aspiração.Essa 

mediação envolve posturas emocionais do mediado frente  a vida. 

 

           Ao tomar consciência do valor da ação mediadora,sustentada pelo pensamento de Feu-

erstein e pela teoria sócio-histórica de Vygotsky,as práticas educativas obterão  maior efeito 

transformador na aprendizagem e no desenvolvimento humano. 

 

 

2.1.3.4- As funções cognitivas 

 

           Quando Feuerstein (Gomes/2002) fala de mudanças, de flexibilidade, de um potencial 

cognitivo, concebe tudo isso dentro de uma estrutura cognitiva que deve ser capaz de se 

rearranjar, de se transformar a partir de mediação. A função cognitiva caracteriza-se por ser 

um processo estruturado como um todo, um processo complexo de relações. 

           Feuerstein estabeleceu uma vasta gama de funções cognitivas através do estudo da 

interação natural entre adultos e crianças, principalmente entre mães e filhos.Elas veiculam 

para os filhos os significados do mundo, também significam os sons, gestos,estabelecendo 

relações entre os sons e os significantes no mundo. 

           A estrutura cognitiva é um processador que absorve informações e devolve-as ao 

ambiente.Sabendo que todo ato mental abarca três fases fundamentais – entrada, elaboração e 

saída, Feuerstein estabeleceu as mesmas fases para explicar as funções cognitivas, mas não 

seguiu o paradigma  associassionista . Assim as funções foram divididas em : Função de 

entrada, eleboração e de saída. 

           As funções de entrada são compostas por um grupo de funções responsáveis pela 

absorção dos estímulos encontrados na realidade.Determina como são encontrados e o modo 

como são percebidos pelo indivíduo. 

           As funções de elaboração são responsáveis pelo tratamento, ou seja , a eleboração das 

informações absorvidas. Elas são relacionadas, significadas e agrupadas. Toda parte de 

planejamento,definição de problemas e busca de evidências lógicas encontra-se no processo 

elaborativo. 

           A função de saída possui características de execução, representando um nível de ação 

exterior; possui ainda o papel de feedback, às funções de entrada e elaboração. 

 

 

2.2- Entendendo sobre inteligência e cognição 

     

          Trabalharemos aqui, para efeito de maior esclarecimento sobre a importância da 

mediação no trabalho pedagógico, com o conceito de inteligência retirado da Psicologia 
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Multifocal, uma teoria psicológica que entra no campo da pedagogia, da sociologia e filosofia, 

do psiquiatra e terapeuta Dr. Augusto Cury (2008). 

          A inteligência para essa teoria tem definição complexa e difere de outras tantas teorias, 

pois penetra em áreas que outros autores não tiveram oportunidade de estudar. Não 

pretendemos aqui abandonar as teorias da inteligência de estudiosos consagrados como Freud, 

Jung, Gardner, Morin, Piaget, Vygotsky e Feuerstein. 

          Segundo Cury (2008) a inteligência é definida por três grandes áreas: fenômenos 

inconscientes, produção dos pensamentos e imagens mentais e os comportamentos, como 

resultados das duas primeiras. 

            A primeira área é a mais profunda e refere-se aos fenômenos inconscientes que atuam 

em milésimos de segundo no resgate e organização das informações. Este é o momento em 

que Cury apresenta o fenômeno RAM (registro automático da memória), construindo a 

plataforma que forma o EU; A segunda área refere-se ao corpo das complexas variáveis que 

influenciam os fenômenos que lêem a memória e produzem os pensamentos, imagens 

mentais, idéias, e fantasias. Além da variável genética e cultural, estão em primeiro plano as 

variáveis “como atuo como gestor do psiquismo”. Como ninguém é plenamente estável e 

coerente, o nível de flutuação apenas determina o grau de nossas doenças. É na terceira área 

que encontramos os comportamentos perceptíveis, capazes de serem analisados, aferidos e 

avaliados; é aí que se evidencia a rapidez de raciocínio, o grau de memorização, a capacidade 

de assimilação de informações, nível de maturidade nos focos de tensão.  

          A razão pela qual optei por trabalhar com a teoria multifocal justifica-se no debate 

necessário sobre os códigos da inteligência; códigos estes que interferem no trabalho de 

cognição e na concepção que se tem sobre o trabalho pedagógico nas escolas. O sistema 

educacional brasileiro, muita vezes, pauta sua retórica na transmissão de informações e não 

nos códigos da capacidade de intuir, criar, filtrar e gerenciar pensamentos, desconsiderando a 

mente humana como um espaço infinito e ao mesmo tempo tão pequeno que cabe num 

cérebro. É preciso pesquisar e descobrir métodos de como penetrar nesses espaços 

insondáveis. 

          É importante que se saiba que, os códigos de uma emoção e um intelecto brilhante, 

extraordinário e criativo não estão na carga genética, embora seja um dos fenômenos a serem 

considerados; nem na genialidade ou poderes particulares de uma casta privilegiada, mas no 

treinamento intelectual. Para que possamos agir, é necessário entendermos que existe no 

psiquismo humano, ferramentas ou códigos intelectuais que transcendem a cultura, religião, 

povo, sexo; descobri-las e utilizá-las, metodológica ou intuitivamente pode determinar onde a 

pessoa pode chegar. Quem aprende a decifrar os códigos da inteligência torna-se mais 

resiliente, maleável, solidário, sensível – humaniza-se. 

           Para entendermos a teoria da psicologia Multifocal visitaremos os códigos da 

inteligência, porque não basta admirá-los nem entendê-los, é preciso decifrá-los intimamente, 

conhecer seus segredos, ter disciplina e treinamento para assimilá-los; são os alicerces das 

inteligências múltiplas de Gardner, que apresentam um conhecimento não fragmentado, mas 

sim interligado através de um sistema de inteligências interconectadas, localizadas em regiões 

diferentes de nosso cérebro; os códigos também não são fragmentados, mas interconectados 

de maneira íntima, quem os decifra, treina e incorpora em seu psiquismo potencialidades 

como a arte de pensar, empreender e dar respostas inteligentes em momentos tensos. 

           Para que possamos avaliar a atuação do educador enquanto mediador na construção do 

conhecimento é necessário que este aprenda a decifrar, pelo menos, oito códigos da 

inteligência, para assim poder desativar as armadilhas da mente. 
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Códigos da inteligência 

Eu como gestor do intelecto: administrar a construção do pensamento 

Autocrítica: pensar nas conseqüências dos comportamentos 

Psicoadaptação ou resiliência: capacidade de sobreviver às intempéries da existência 

Altruísmo: capacidade de colocar-se no lugar do outro 

Debate de ideias: saber usar a arte da dúvida 

Carisma: ser altruísta, diplomático, influenciador 

Intuição criativa: alicerça o processo de indução, dedução, raciocínio esquemático 

Eu como gestor da emoção: entender as causa que geram as emoções, para dirigi-las. 
Tabela 2- síntese dos códigos da inteligência - Cury/2008 p.73-200 

 

           Estes códigos, muitas vezes, não são decifrados e são às vezes até desconhecidos, 

devido a armadilhas de nossa mente, e a lucidez para reconhecê-las e a humildade para 

assumi-las são fundamentais para superá-las. 

           As armadilhas impedem o desenvolvimento da excelência psíquica, afetiva, social e 

profissional. Para podermos ser mediadores no processo de construção do conhecimento, 

devemos refletir sobre nossas ações diante das diferenças de aprendizagem de nossos alunos; 

sobre como temos analisado suas potencialidades e seus talentos. É preciso entender que nem 

sempre é necessário trocar os “jogadores” para vencer o jogo; às vezes basta mudar as regras. 

           Observe o quadro que se segue e compreenda o valor desse conhecimento para a práxis 

do educador. 

 

            Armadilhas                                                          Ações/bloqueios 

1-Conformismo                                                  amordaça o EU 

2-Coitadismo                                                      compaixão de se mesmo 

3-Medo de reconhecer os erros                         medo dos defeitos e imperfeições 

4-Medo de correr riscos                                     bloqueia a inventividade, ousadia 
Tabela 3 – Quadro das armadilhas da mente- Cury /2008 p.47-65 

. 

 

2.2.1- Processos de aprendizagem: um novo olhar 

 

          Há uma espécie de incongruência na lógica escolar. Mesmo que a instituição parta da 

certeza de que os indivíduos são diferentes, desiguais na maneira de aprender, os currículos 

são organizados de forma única. As conseqüências dessa lógica na gestão de conteúdos estão 

espelhadas nas estatísticas anuais da SEE/MG, sobre os fracassos escolares, repetências, 

evasões. Qual a reação dos educadores, gestores e toda a instituição escolar sobre esses 

dados? Não é o olhar do educador que está viciado, mas são os alunos que chegam desiguais 

nas escolas. Certo, mas como se tem trabalhado essa diversidade? Onde fica o principio de 

que toda mente humana é capaz de aprender? 

           Muitas são as iniciativas, mas superam a velha crença? A atitude mais freqüente é 

manter o olhar classificatório sobre os alunos e o padrão de normalidade bem sucedida na 

gestão dos conteúdos e tentar pôr remédio para os malsucedidos: programas de intervenção 

pedagógica (PIP);professores recuperadores, etc. 

          Há na verdade, quem se atreva a repensar a crença na desigualdade de capacidades 

mentais dos seres humanos, atrevendo-se a rever a lógica que estrutura os conhecimentos, os 

tempos de aprendizagem, buscando superar as classificações e hierarquias, elencando  

supostas capacidades desiguais de aprender.Mas se podemos crer na diversidade da 

aprendizagem e, principalmente, na capacidade plástica do cérebro, como organizar os 
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conhecimentos que toda mente humana é capaz de aprender?É necessário descristalizar a 

matriz curricular e seus tempos, além de estabelecer espaços cabíveis de ação. 

 
Uma delícia, um desafio!Armar um quebra-cabeça é o paradigma do como o 

conhecimento acontece. (ALVES, 2003 p.47) 

 

          Ver o educador como profissional, sujeito de direito, tem determinado a desconstrução 

de imagens tradicionais do magistério e o surgimento de uma nova imagem e identidade dos 

docentes; mas é preciso reconhecer os educandos como sujeitos de direito, para termos 

condições de questionar o tratamento seletivo e segmentado, com que ainda se estruturam os 

conteúdos. 

         Sabemos que os currículos têm privilegiado umas dimensões e negligenciado a outras; 

queremos arquitetar um currículo que dê conta do direito de formação básica plena. Mas 

como articular essa pluralidade de processos formadores em uma proposta sistematizada de 

formação nos tempos de escola? As teorias de ensino-aprendizagem, as didáticas, as teorias da 

formação humana interrogam-se sobre a especificidade de cada tempo humano na formação 

mental; a organização dos tempos e espaços e do trabalho nos sistemas escolares vai se 

pautando pelo respeito à especificidade de cada tempo de vida. 

         A preocupação com o complexo processo de aprender constata um novo olhar sobre os 

educandos. Ao vê-los como aprendizes, igualmente capazes de aprender, leva-nos a ver o 

educador como profissional dos processos de aprendizagem, da apreensão de significados. 

Assim, as lógicas do aprender humano passam a ser as determinantes dos conteúdos a ensinar. 

          Tudo na escola é pensado para o padrão de normalidade ou de aluno desejado: os 

currículos e seu ordenamento, as provas, os tempos e ritmos de aprendizagem. Partimos de 

uma visão que não reconhece os alunos iguais perante a capacidade de aprendizagem, 

conseqüentemente tudo se organiza nas escolas tratando-os como desiguais; consideramos de 

que são desiguais na sociedade porque são desiguais nas capacidades mentais e nos ritmos de 

aprender. Essa crença é confirmada a partir dos resultados das avaliações classificatórias que 

nós mesmos elaboramos; os resultados só confirmam os olhares viciados – olhar que 

classifica, discrimina e até exclui. 

          Para desconstruir essa velha crença, devemos pensá-la à luz de critérios éticos. 

Construímos currículos para poucos e essa mesma construção vem servindo de justificativa 

para as classificações excludentes. A desigualdade de capacidade de aprender deve ser 

confrontada com o direito igual de educação para todos ao conhecimento, à cultura. 

 
(...) descobri, com muita clareza que só existe um motor do aprendizado : paixão e 

curiosidade. ( ALVES, 2003 p.31) 

 

          Como fruto das diversas tentativas de superação das velhas crenças nas desigualdades 

mentais e cognitivas dos seres humanos, os educadores , muitas vezes,têm trabalhado seu 

olhar sobre o processo de aprender de forma a repensar e reorientar os currículos. A auto-

imagem dos docentes vai se definindo e a visão do conhecimento da docência também. Ver os 

educandos como aprendizes, nos leva a ver-nos como profissionais dos processos de 

aprendizagem, da apreensão de significados. 

          Os avanços das ciências desconstroem nossos olhares hierárquicos e classificatórios das 

capacidades e ritmos dos alunos e nos levam a visões mais respeitosas e igualitárias. Mais 

profissionais. É imperativo que nos guiemos pelo respeito aos educandos como sujeitos de 

direitos iguais, para assim construirmos novas formas de ordenamento dos conteúdos que 

garantam não apenas o direito igual de todos aos conhecimentos, à cultura, aos valores, à 

memória e à identidade na diversidade, mas que garantam igualdade à tudo isto, sem 

hierarquias, segmentações e silenciamentos. 
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2.3- A formação do educador e a inovação educacional 

 

“Que saberes estamos produzindo por meio de nossa ação? 

 Podemos transformar o saber em fazer,  

para depois fazer sabendo e sabendo por que fazer?” 

Edgar Morin 

 

          A visão linear e permanente do conhecimento foi substituída pelo que é cíclico, 

evolutivo, complexo, dinâmico. O profissional da educação como formador de trabalhadores, 

deve priorizar a transformação da informação em conhecimento, além de mediar as 

descobertas dos alunos. Para pontuar as características do profissional do século XXI, 

devemos analisar valores culturais como desejáveis para a excelência de qualquer trabalhador 

e  a escola deve então ser biocêntrica - colocar a vida no centro de todas as abordagens.  

          Como deve ser então, a atuação do profissional da educação? Ele deve ser pontual, em 

respeito a seus pares e para garantir a confiança dos mesmos; focar o cliente, sair de si mesmo 

e ter um olhar corajoso e investigador diante das possibilidades ou mesmo dificuldades do 

outro- pensamento e ação de alteridade; ter consciência de custos sem perder a qualidade do 

produto, trabalhar numa visão ampla sem fugir de suas responsabilidades e encargos, ou 

negligenciá-los; estar orientado para o crescimento; aproveitar as oportunidades de 

aprendizagem; ser empreendedor; consolidar as competências. 

          Numa análise dos valores acima propostos, visando uma educação formadora de caráter 

que tem como alvo a postura integradora do ser, entende-se que, quando se respeitam colegas 

e alunos foca-se a pessoa em construção, trabalhando de forma holística, mas sem perder o 

ponto de origem. A simples presença, a colaboração e a corresponsabilidade justificam os 

valores que desejamos acrescentar à formação dos educadores; se todo conhecimento, 

transformado em ação for avaliado sabiamente, apresentado de forma carismática, embasado 

na crença, na esperança e nas possibilidades do ser humano, sensibilizaremos as pessoas sobre 

o poder de olhar além do que os olhos vêem. 

          Pra fazer e compreender o cotidiano da escola e da sala de aula, Meirieu (2005) fala das 

tensões fundamentais da atividade pedagógica e de princípios que qualificam a instituição 

escolar e que devem ser de conhecimento e domínio do profissional da educação deste 

terceiro milênio.  

A escola não deve ser vista apenas como um serviço, mas como uma instituição que 

possibilite o exercício democrático; a escola democrática, onde todos aprendem e isto não se 

faz por decretos ou leis; direcionar a transmissão à demanda espontânea de saberes é resignar-

se a uma desigualdade irredutível: a desigualdade da demanda. 

          A escola tem como objetivo a transmissão exaustiva do conjunto de saberes 

considerados como constitutivos do vínculo social em um determinado momento da história 

de um povo, o projeto de transmissão está no âmago da escola, comporta-se em si mesmo;                    

Se ela tem como missão “socializar” os alunos, prepará-los para seu estatuto de cidadão, ela o 

fará estabelecendo progressivamente situações de aprendizagem em que o confronto entre 

pessoas possa ser regulado pela existência da verdade. Assim o professor é aquele que liga e 

desliga o aluno ao mundo, à sociedade que o acolhe. Nesse contexto, fatores comportamentais 

– equilíbrio emocional, interesse pelo novo e pelo aprendizado, ética e responsabilidade 

social, pontualidade, boa comunicação, flexibilidade, pró-atividade, bom relacionamento, 

capacidade de trabalhar em equipe, criatividade, liderança, busca de desafios, focos em metas 

e resultados, domínio de novas tecnologias – são fundamentais como características de um 

profissional da educação. 
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          Falamos da inovação educacional, a missão implícita e explícita da escola e assim 

retomamos a idéia sobre as tensões da atividade pedagógica e a formação do educador para 

vivenciá-las. Ele deve somar competências – conhecimento (saber), habilidades (saber fazer) 

e atitudes (querer fazer). Ao considerarmos que todo aluno é educável e que não se deve, 

jamais, renunciar a ajudá-lo a ter êxito em suas aprendizagens, este mesmo aluno deve por em 

prática sua liberdade de aprender e crescer; quando os adultos decidem sobre suas 

aprendizagens, dos jovens, como eles irão apropriar-se de um objeto de saber se não investir 

seu interesse naquilo? 

           O professor deve romper com o que está dado e permitir a criança libertar-se de tudo 

que a aprisiona para poder ter acesso a novos saberes, novas habilidades e novos centros de 

interesse.Ser capaz de gerir contextos, situações e reações imprevistas e tomar decisões na 

emergência. Deve planejar seu trabalho, ter domínio dos conteúdos de ensino, condições de 

transmissão didática, mas principalmente, ser flexível, reflexivo e empreendedor. 

 

2.3.1 O educador e a formação continuada 

 

          A professora Terezinha Santos (2006), em seu livro- Bem Vindos à escola, traz ideias 

de Tomaz T. da Silva, que queremos usar como provocação sobre a emergente necessidade da 

formação em serviço:  
“Dispersar. Disseminar. Proliferar. Multiplicar.  

Descentrar. Desestruturar. Desconstruir.  

O significado. O sentido. 

 O texto. O sujeito. A subjetividade.  

O saber. A cultura. A transmissão. O diálogo.  

A comunicação. O currículo. A pedagogia.” 

 

          A formação continuada do educador deve privilegiar a construção, significação e 

apropriação destes conceitos, só assim será possível atuar de forma mediatizadora e oferecer 

uma real experiência mediada de aprendizagem. 

          É necessário saber para ensinar, o professor deve se mostrar competente na sua área de 

atuação, demonstrando domínio na ciência que se propõe lecionar. Considerando que a 

aprendizagem implica receber, armazenar e integrar informações que poderão ser usadas para 

modificar o meio e o indivíduo, o educador precisa dominar o ato da aprendizagem e o 

processo desta ação. 

           A fim de favorecer a capacitação, em serviço, dos profissionais da escola do Projeto 

Incluir, da SEE/MG, fizemos uso das horas de estudo semanal para apresentar as teorias de 

Vygotsky e Feuerstein; além de possibilitar discussões e observações sobre o tema da 

modificabilidade cognitiva. 

          Ainda como possibilidade de formação, oferecemos vídeos, palestras e oficinas, durante 

os trabalhos do II Seminário de Inclusão Social e Educacional, realizado na escola. Os 

estudos, leituras e debates, passaram pelos temas da metacognição, plasticidade cerebral, 

modificabilidade cognitiva, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos invasivos e 

síndromes mentais e ou cognitivas mais comuns à nossa realidade. 

          A Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais (SEE/MG) disponibilizou livros e 

materiais que favoreceram os estudos, o grande desafio foi, continua sendo e possivelmente 

será a apropriação pelo educador da intencionalidade mediatizadora, consciente e pontual, de 

forma que provoque a reciprocidade necessária ao processo de educação. 

           Entendendo que ter conhecimento é dar sentido ao mundo, o mesmo deve ser investido 

de afetividade e valor; Ao valorizá-lo este passa a ser visto como riqueza cultural; um 

elemento do progresso da humanidade; possível meio de ascensão social e necessário à 

autonomia intelectual (Tailler, 2010). 
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          O trabalho de intervenção e mediatização pedagógica junto aos alunos, como forma de 

facilitar a construção do conhecimento, fez-se de forma individualizada e ou em pequenos 

grupos, na Sala de Recursos Pedagógicos; ou ainda com atividades em classe, facilitadas por 

professores regentes da turma ou sob intervenção da educadora da sala de recursos. 

 

2.3.2- O que é aprender a aprender? 

 

          O presente não chegou com sutileza, ou lentamente; desabou sobre nós impondo 

mudanças de estrutura e conceitos, onde quem perde o trem da história, perde-se na própria 

história. O cenário mundial mudou. As famílias passam por transformações. O mercado de 

produção tem novas metas, explora novos valores. Não basta apenas ter informações, é 

preciso conhecer e aplicar os conhecimentos, resolver desafios e imprevistos, fazer 

inferências. Aprender mais é condição para estar empregado, produzir melhor. Em todos os 

campos, os paradigmas emergentes se centrarão no conhecimento, na criatividade e na 

inovação. 

          A era da informação e da aprendizagem acelerada e personalizada tem transformado os 

recursos humanos. A capacidade de adaptação e de aprender a aprender e reaprender, são 

necessárias para os seres humanos, pois a flexibilidade, modificabilidade pra novas ações na 

sociedade surgem cada vez mais e com mais veemência. 

          Antes de nos aprofundarmos no conceito de aprender a aprender, é necessário 

conceituar a educação à luz da teoria cognitiva da aprendizagem. A educação deve 

caracterizar-se como processo global por meio do qual os indivíduos, em interações 

contínuas e dialéticas com o mundo, desenvolvem suas capacidades intelectuais; e nas 

relações com o mundo, constroem sua história e cultura. 

          A consolidação do mundo como Aldeia Global (Carvalho-2008), impõe-nos novas 

dependências; à medida que a informação parece estar disponível a todos, mais profundo é o 

abismo que separa as pessoas. Criou-se uma dicotomia entre o mundo “civilizado” e 

“subdesenvolvido”. É preciso que nossas escolas convertam-se em legítimos espaços de 

ensino-aprendizagem de orientação inclusiva, estimulando os aprendizes a aprender a 

aprender e ao exercício do pensamento divergente, que se opõe ao raciocínio linear. 

           O principal equívoco das práticas tradicionais de ensino-aprendizagem foi o de centrar 

a ação pedagógica de transmissão, como se o ato de aprender fosse uma conseqüência natural 

do ato de ensinar. As novas teorias da aprendizagem dão ênfase ao processamento da 

informação, ao funcionamento da mente humana.  

Certos fatores são prioritários no desenvolvimento da capacidade de aprender: o 

querer, pois gera interesse, motivação, atenção e participação; o desenvolvimento de aptidões 

cognitivas e procedimentais, que se traduz pela habilidade de pensar imprescindível ao ato de 

aprender; os conhecimentos ou conteúdos, que fundamentam a construção de um currículo 

escolar atualizado e significativo.Alves e Dimenstein (2003,p.114) afirmam que a educação se 

constitui de duas partes: a aprendizagem das utilidade e das funções; a primeira mostra meios 

para viver e  a segunda as razões para viver. 

          Os estudos a respeito da inteligência têm servido para desmitificar o conceito de que ela 

é um talento predeterminado e imutável. Entendendo que o homem é um sistema aberto, onde 

seu desenvolvimento cognitivo é flexível, como definir o aprender a aprender?  

          Para aprender a aprender é necessário adquirir estratégias e habilidades de pensamento 

que permitam relacionar conhecimentos, de maneira a construir novos conhecimentos 

aplicáveis á novas situações; descobrir, criar e manter meios que nos permitam transformar 

potencial latente em potencial real, tirando proveito das experiências promovidas pela vida, 

com a cumplicidade de um mediador que transite pela zona de desenvolvimento proximal; 
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adquirir “ferramentas” intelectuais, afetivas e relacionais que permitam apreender conceitos e 

solucionar problemas e ter consciência de como se dá a própria aprendizagem. 

          Em vez de recolher passivamente, as informações, o aprendiz é estimulado a 

reorganizar suas percepções. Como a dispersão, a desorganização mental, a teimosia e o 

embotamento são alguns dos “alarmes” do pensar e provocam pensamentos “travados”; 

considerando que o pensamento organizado leva à aprendizagem, é necessário estimular o 

aprendiz a desarmar esses “alarmes”, sendo curioso e questionador; pensar de modo amplo e 

arrojado; ser flexível; disponibilizar-se a tirar um tempo para pensar bem. 

          É preciso que o educador desenvolva a metacognição de seus alunos. Isto pode ser feito 

através da orientação de  seus alunos:  

1. Antes de pensar, prepare-se; 

2. Durante o pensar estabeleça metas e critérios; 

3. Durante o pensar, fique ligado, monitorando o processo; 

4. Depois de pensar, reflita sobre as metas e critérios estabelecidos e os resultados 

obtidos. 

 

2.3.3- Educadores e o currículo 

 

           Na escola, muitas vezes, o processo educacional é pensado para o padrão de 

normalidade ou de aluno desejado: os currículos e seu ordenamento, as provas, os tempos e 

ritmos de aprendizagem. Partimos de uma visão que não reconhece os alunos iguais perante a 

capacidade de aprendizagem, consequentemente tudo se organiza nas escolas tratando-os 

como desiguais, por incapacidade, por natureza, raça, classe, entretanto organizamos os 

conteúdos a serem trabalhados e aprendidos tendo como parâmetro único os supostamente 

mais capazes e acelerados. Consideramos de que são desiguais na sociedade porque são 

desiguais nas capacidades mentais e nos ritmos de aprender. Essa crença é confirmada a partir 

dos resultados das avaliações classificatórias que nós mesmos elaboramos; os resultados só 

confirmam os olhares viciados – olhar que classifica, discrimina e até exclui. 

          Para desconstruir essa velha crença, devemos pensá-la à luz de critérios éticos. 

Construímos currículos para poucos e essa mesma construção vem servindo de justificativa 

para as classificações excludentes. A desigualdade de capacidade de aprender deve ser 

confrontada com o direito igual de educação para todos, ao conhecimento, à cultura. 

          Como fruto das diversas tentativas de superação das velhas crenças nas desigualdades 

mentais e cognitivas dos seres humanos, os educadores têm trabalhado seu olhar sobre o 

processo de aprender de forma a repensar e reorientar os currículos. A auto-imagem dos 

docentes vai se definindo e a visão do conhecimento da docência também. Ver os educandos 

como aprendizes, nos leva a ver-nos como profissionais dos processos de aprendizagem, da 

apreensão de significados. 

          Os avanços das ciências desconstroem nossos olhares hierárquicos e classificatórios das 

capacidades e ritmos dos alunos e nos levam a visões mais respeitosas, igualitárias e profis-

sionais. É imperativo que nos guiemos pelo respeito aos educandos, como sujeitos de direitos 

iguais, para assim construirmos novas formas de ordenamento dos conteúdos que garantam 

não apenas o direito igual de todos aos conhecimentos, à cultura, aos valores, à memória e à 

identidade na diversidade, mas que garantam igualdade a tudo isto, sem hierarquias, 

segmentações e silenciamentos. 

 

2.3.3.1- Currículo e adaptações curriculares 

 

           O currículo escolar deve ser entendido como o conjunto de experiências que a escola 

oportuniza aos alunos, como objetivo de favorecer seu desenvolvimento integral, pois é a 
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educação que permite ao homem assimilar a experiência historicamente acumulada e 

culturalmente organizada. As atividades de educação escolar caracterizam-se por sua 

intencionalidade, sistematização e planejamento. 
”O currículo é um elo entre a declaração de princípios gerais e sua tradução operacional, entre 

a teoria educacional e a prática pedagógica, entre o planejamento e a ação, entre o prescrito e 

o que realmente sucede nas salas de aula.” (COOL,1996 apud Carvalho,2008 p.103) 

          Pensando assim, o projeto curricular da escola deve se originar do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e deve permitir que a escola da vida entre na vida da escola; isto favorece a 

orientação inclusiva, desenvolvendo nos educadores e educandos, a criatividade, a capacidade 

de pensar, de fazer, de cooperar, de se sensibilizar e de se comprometer.  

          Considerando que “currículo é o projeto que preside as atividades educativas escolares, 

define suas intenções e proporciona guias de ação adequadas e úteis para os professores que 

são diretamente responsáveis por sua execução.” (Coll/1996), somente um projeto curricular 

com estas características, pode ser considerado como inclusivo na aprendizagem e na 

participação; desenvolverão nos educandos habilidades e competências cognitivas, 

relacionais, afetivas e políticas, reconhecendo as características diferenciadas de seus corpos e 

organismos. Ele contém em si mesmo a aposta de que todos podem aprender, ainda que com 

ritmos e estilos de aprendizagem diferentes e que exercitam cidadania nas escolas, 

proporcionando informações concretas sobre o que ensinar,quando ensinar, como ensinar e 

como e quando avaliar. 

          Quando reconhecemos as características e necessidades dos aprendizes, e movidos pela 

crença na possibilidade de desenvolver suas potencialidades, devemos adequar a proposta 

curricular adotada, para que nenhum aluno seja excluído do direito de aprender e de 

participar. Não se trata de elaborar outro currículo e sim trabalhar com o já estabelecido, 

fazendo nele os ajustes (flexibilizações, temporalidade, práticas de avaliação) de modo a 

oferecer a todos, a verdadeira igualdade de oportunidades de construir conhecimentos. 

 

 

2.3.4- O Projeto curricular 

 

          O PPP representa a identidade da escola, sua filosofia da educação e, principalmente, as 

intenções para com o educando e a sociedade.O currículo pode ser a reprodução de uma 

ideologia dominante, fazendo-se “fechado”, ou pode assumir a configuração de um currículo 

“aberto”. 

          Nos currículos “fechados”, de estrutura linear, o ensino é o eixo do processo, por onde 

passam e se acumulam os conteúdos das tradicionais disciplinas escolares, geralmente 

apresentados em uma sequencia fixa, para todos os escolares da rede. É um currículo de 

cunho predominantemente conteudista. Alguns professores vêem nesse currículo, a 

comodidade de poder aplicá-lo passo-a-passo, conforme instruções. 

           Vendo por outra ótica, a desvantagem dos currículos “fechados” estaria nos efeitos da 

rotina e no distanciamento do que se aprende na escola, em relação ao que a vida exige, 

desconsiderando as flexibilizações. Já os currículos “abertos” provocam o enfrentamento da 

inibição e acomodação, levando os educadores a desejarem ousar, criar, diversificar, 

flexibilizar, de modo a oferecer a todos, igualdade de oportunidades de aprender, fazer e 

participar; além de dar oportunidade ao educador de modernizar sua ação pedagógica, 

tornando-a mais prazerosa. 

           Estabelecer intencionalidade educativa exige relações dialógicas calcadas em 

fundamentos axiológicos da educação e isto provoca confronto de ideias. A concretização das 

intenções educacionais centrada nos conteúdos gera a organização de blocos de 

conhecimentos – matérias ou disciplinas – certa de que a seqüenciação correta dos conteúdos 

está para a lógica do conhecimento e para a estrutura psicológica dos aprendizes. Quando 
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enfatizamos as atividades de aprendizagem, preocupamos com a atividade que motive o aluno 

à aprendizagem. Porém, quando a ênfase maior for atribuída aos resultados do processo 

(como os alunos demonstram que aprenderam) o grau de concretização se expressa como 

objetivos didáticos, enunciados sob a forma de mudança, é uma visão utilitarista da educação. 
(...) o processo educacional e  aprendizagem dele decorrente, não é exclusividade da 

escola.Nela este processo se organiza, sistematiza e fica registrado(...)  

                                                                                           (CARVALHO, 2008 p.102) 

           Se considerarmos que há sempre intenções na ação de ensinar, independentemente do 

aspecto que mais valorizamos,questionamos como concretizaremos essas intenções, segundo 

as diferenças individuais mais significativas. 

           Entendendo que todos, sem exceção, podem aprender; mas que ninguém aprende da 

mesma forma, nem no mesmo ritmo, flexibilizar o tempo e o espaço, adaptar o conteúdo, 

tempo, espaço e metodologia é da maior importância, para que todos desfrutem da igualdade 

de oportunidades da apropriação do saber ser e conviver- pode-se chegar à equidade. 

 

 

2.4- CURRÍCULO: PRÁTICA SOCIAL E ESCOLAR 

 
“Qualquer educador que se preze não pode se furtar 

 a estar na escola com as conexões e relações disponíveis.” 

Mª Terezinha T. Santos/2006 

 

         

          Muito se discute sobre as questões dos saberes a serem ensinados; a seleção de 

conteúdos se apresenta como grande desafio, principalmente quando o mercado educacional 

os vê como indicadores de qualidade e excelência acadêmica.  
Reino da diversidade por excelência, a escola é lugar de todos, e estes “todos” 

permanece como abstração, pois as práticas de homogeneização, padonização e 

modelização continuam insistentes para garantir a tão sonhada regularidade. 

(SANTOS,2006 p.30-31) 

          A educação institucional, em sua dinamicidade, exige-nos a difícil tarefa de escolher, 

adequar e buscar caminhos que viabilizem um processo de construção do conhecimento 

através de um currículo inovador.   

         Ao considerarmos que o desenvolvimento cerebral acontece pelo diálogo                                                                                                                                                           

entre a biologia e a cultura, vemos que a escola através de seu currículo, interfere no 

desenvolvimento pessoal dos educandos; isto determina a importância da seleção dos 

conteúdos e é a mediação significativa que provocará processos mentais comumente não 

usados, o que possibilitará o surgimento de diferentes ações que provocarão a aprendizagem. 

        O currículo deve mobilizar algumas funções do desenvolvimento humano como a função 

simbólica, a percepção, a memória, a ação e a imaginação. O processo de seleção de 

conteúdos representa um grande desafio a ser enfrentado, que pode ser de ordem  

epistemológica : saber/ser  e saber/conhecer; ou ainda  de ordem relacional: 

saber/atitude/procedimento/prática. 

        O desenvolvimento tecnológico e o processo de globalização da informação por meio de 

imagens modificam o processo de desenvolvimento cultural, o que nos certifica que não é 

qualquer proposta ou intervenção que promove a aprendizagem. Portanto na elaboração do 

currículo deve-se considerar o que faz parte do desenvolvimento da espécie. 

          A teoria histórico–cultural tem como pressuposto básico o desenvolvimento humano, 

pois a pessoa ao apropriar-se do conhecimento formal assimila as atividades historicamente 

construídas que a leva a certificação de habilidades e competências. A plasticidade e 

flexibilidade próprias do ser humano, o torna capaz de transformar-se, influenciando na 

capacidade de aprender e adaptar-se a um mundo em constante transformação. 
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          Quando entendemos a escola como um espaço de ampliação da experiência humana, 

que se orienta nas experiências cotidianas das crianças e a elas acrescenta o saber 

historicamente construído, o currículo torna-se um instrumento de formação, onde o processo 

de educação formal possibilita novas formas de pensamento, comportamento e a relação da 

criança com o adulto tornam-se uma tarefa específica de promoção do processo de 

humanização e a  ação pedagógica implica a adequação da prática ás possibilidades do 

educando. Devido às peculiaridades do conhecimento formal, a intervenção do educador neste 

ato de construção não pode restringir-se à transmissão, mas deve incluir as formas de 

apropriação deste conhecimento. 

 O futuro da educação começa aqui, neste tempo presente; com os conceitos atuais de 

homem, cultura, educação, políticas públicas e sociedade. 

Quando falamos em futuro da educação não estamos planejando somente para os que 

estão no processo formal, planejamos também para os que estão chegando, o que nos exige  

uma diferenciação  entre um currículo que parte do cotidiano e aí se esgota , e o currículo que 

engloba a aplicabilidade do conhecimento. 

 Ao final do século XX entendemos que o conhecimento sobre os estágios de 

desenvolvimento da criança, o papel socializador do conhecimento formal, a existência de 

zonas de desenvolvimento cognitivo e o entendimento que a plasticidade cerebral pode 

proporcionar a modificabilidade cognitiva, podem definir o papel imprescindível do professor 

na intervenção que se faz necessária no processo de aprendizagem que tem início na atividade 

espontânea da criança e que deve ser sistematizada. Assim, significamos o desafio que é fazer 

às escolhas dos conteúdos a serem trabalhados, principalmente na educação infantil, de forma 

a viabilizar um futuro educacional que atenda à sociedade atual – sociedade do conhecimento 

e da economia, que deve ser balizada pela sabedoria onde  o professor é imprescindível na 

intervenção que se faz necessária no processo de aprendizagem que tem início na atividade 

espontânea da criança e que deve ser sistematizada. 

 

 

2.4.1- O Projeto Político Pedagógico e a práxis pedagógica 

 

          Carvalho(2008) discute que apesar das novas exigêncais da sociedade do conhecimento, 

que pressionam os paradigmas convencionais de ensino aprendizagem, nossas escola, ainda 

são instituições conservadoras. 

          As atuais teorias da aprendizagem enfatizam os processamentos de informações: 

aprender a aprender é uma mudança de orientação, onde os processos mentais 

superiores(memória, atenção e inteligência)associados à interações sociais e às emoções, 

buscam compreender a aprendizagem humana. 

          Este fato justifica a crescente sensibilidade para com o currículo das escolas, porque 

percebemos que a organização curricular afeta o trabalho do educador e dos educandos. 

          Entendemos que a ordenação curricular termina reproduzindo e legitimando a visão 

que, como docentes ou gestores, temos dos educandos, das categorias e hierarquias em que os 

classificamos; da sociedade e do nosso papel nela; dos valores e conhecimentos necessários 

para estabelecer o futuro da mesma. É necessário, para que se construa o PPP (Projeto Político 

Pedagógico) da instituição, que se responda a certas questões : como a organização curricular 

condiciona a organização da escola e por consequência do trabalho pedagógico? Que tipo de 

organização tornará o trabalho pedagógico mais humano? 

          O currículo vem conformando os sujeitos da ação educativa – docentes e alunos. 

Conforme sua vida produz identidades escolares: quem será o aluno bem sucedido, o 

aprovado, o reprovado, o lento, o especial? Como essas tipologias de aluno são produzidas 

pelas lógicas curriculares? 
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          O PPP traz como um de seus eixos, a matriz curricular a ser desenvolvida. As 

indagações sobre currículo não devem privilegiar apenas os conhecimentos ensinar-aprender, 

mas principalmente em como ordená-los, organizá-los, em que tempo e espaço. 
O currículo é um elo entre a declaração de princípios gerais e sua tradução 

operacional, entre a teoria educacional e a prática pedagógica , entre o planejamento 

e a ação entre o prescrito e o que realmente sucede na sala de aula(...)o currículo é o 

projeto que preside as atividades educativas escolares, define suas intenções e 

proporciona guias de ação adequada e úteis para os professores que são diretamente 

responsáveis por sua execução.Para isto o currículo proporcina informações 

concretas sobre o que ensinar, quando ensinar, como ensinar e como e quando 

avaliar. (COOL, apud Carvalho,2008 p.103) 

 

2.4.2- A prática em busca da excelência 

 

          O cenário mundial mudou. As famílias passam por transformações. O mercado de 

produção tem novas metas, explora outros valores. Não é bastante apenas ter informações, é 

preciso conhecer, aplicar os conhecimentos, resolver desafios e imprevistos. O profissional da 

educação, como formador de trabalhadores, deve priorizar a transformação da informação em 

conhecimento, além de mediar às descobertas de seus alunos; pois o conhecimento é 

superável, mas a capacidade de criar, não. 

         Para pontuar as características do profissional do século XXI, devemos analisar os 

“valores culturais” desejáveis para a excelência de qualquer trabalhador. Parte-se da ideia de 

que ou educamos para valores ou a educação não terá importância para as próximas gerações. 

A escola deve colocar a vida no centro de todas as abordagens e o profissional deve ser 

pontual, em respeito a seus pares e para garantir a confiança dos mesmos; focar o cliente, ou 

seja, sair de si mesmo e ter um olhar corajoso e investigador diante das possibilidades ou 

mesmo dificuldades do outro; ter consciência de custos, saber executar e planejar numa 

planilha de baixo custo, sem perder a qualidade de seu produto; possuir foco empresarial, 

trabalhar numa visão ampla, mas não fugir de suas responsabilidades e encargos ou 

negligenciá-los; estar orientado para o crescimento, aproveitar as oportunidades de 

aprendizagem, ser empreendedor, trabalhar suas habilidades e explorar outras, consolidar as 

competências. 

          Numa análise dos valores acima propostos, visando a uma educação formadora do 

caráter, que tem como alvo a postura integradora do ser, entende-se que, quando se respeitam 

colegas e alunos, foca-se a pessoa em construção, trabalhando de forma holística, mas sem 

perder o ponto de origem. Essa postura profissional viabilizará o controle de custos e o 

investimento no capital intelectual. 

          Tendo-se a vida como o centro de nossos trabalhos acrescenta ainda aos valores citados 

outros que contribuirão para o enriquecimento emocional e espiritual. Os profissionais, 

principalmente da educação, deverão acrescer à sua práxis comportamentos de sabedoria, 

sensibilidade, carisma, fé e esperança, para que sejam capazes de pensar a realidade, 

interpretá-la e levá-la às gerações seguintes para que também desenvolvam novos saberes. 

          A simples presença, a colaboração e a co-responsabilidade justificam os valores que 

estamos acrescendo à formação dos jovens. Se todo conhecimento, transformado em ação, for 

avaliado sabiamente, apresentado de forma carismática, embasado na crença e na esperança 

nas possibilidades do ser humano, sensibilizaremos as pessoas sobre o poder de olhar além do 

que os olhos podem ver. 

 

2.4.3- A construção do PPP na comunidade educacional 

 

         Construir um projeto político-pedagógico é como tecer uma manhã... O poeta mostra 

como os fios da manhã são tecidos pelos cantos entrelaçado dos galos, tal como a prática 
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pedagógica da escola é construída pelo coletivo dos educadores, no processo de 

planejamento...  

          O planejamento é um processo permanente que implica escolhas opções para 

construção de uma realidade, num futuro próximo. Embora o processo de planejamento 

ocorra a todo o momento na escola, é importante que as opções assumidas coletivamente 

estejam materializadas em um documento que, na prática, toma vários nomes: planejamento 

pedagógico, proposta pedagógica, projeto político-pedagógico, projeto pedagógico, projeto 

pedagógico-curricular ou plano da escola. É esse documento que deve orientar a escola na 

importante tarefa de formação plena do indivíduo.  

          Um projeto político-pedagógico voltado para construir e assegurar a gestão democrática 

se caracteriza por sua elaboração coletiva e não se constitui em um agrupamento de projetos 

individuais, ou em um plano apenas construído dentro de normas técnicas para ser 

apresentado às autoridades superiores, ele orienta a prática de produzir uma realidade. Para 

isso, é preciso primeiro conhecer essa realidade, em seguida reflete-se sobre ela, para só 

depois planejar as ações para a construção da realidade desejada. É imprescindível que, nessas 

ações, estejam contempladas as metodologias mais adequadas para atender às necessidades 

sociais e individuais dos educandos. Em síntese, suas finalidades são:  

1. Estabelecer diretrizes básicas de organização e funcionamento da escola, integradas às 

normas comuns do sistema nacional e do sistema ou rede ao qual ela pertence.  

2. Reconhecer e expressar a identidade da escola de acordo com sua realidade, 

características próprias e necessidades locais.  

3. Definir coletivamente objetivos e metas comuns à escola como um todo.  

4. Possibilitar ao coletivo escolar a tomada de consciência dos principais problemas da 

escola e das possibilidades de solução, definindo as responsabilidades coletivas e 

pessoais.  

5. Estimular o sentido de responsabilidade e de comprometimento da escola na direção 

do seu próprio crescimento.  

6. Definir o conteúdo do trabalho escolar, tendo em vista as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para ensino, os Parâmetros Curriculares Nacionais, os princípios 

orientadores da Secretaria de Educação, a realidade da escola e as características do 

cidadão que se quer formar.  

7. Dar unidade ao processo de ensino, integrando as ações desenvolvidas seja na sala de 

aula ou na escola como um todo, seja em suas relações com a comunidade.  

8. Estabelecer princípios orientadores do trabalho do coletivo da escola.  

9. Criar parâmetros de acompanhamento e de avaliação do trabalho escolar.  

10. Definir, de forma racional, os recursos necessários ao desenvolvimento da proposta.  

          A partir dessas finalidades, é preciso destacar que o projeto político-pedagógico 

extrapola a dimensão pedagógica, englobando também a gestão financeira e administrativa, 

ou seja, os recursos necessários à sua implementação e as formas de gerenciamento; assim, 

construir o projeto político-pedagógico significa enfrentar o desafio da transformação 

global da escola, tanto na dimensão pedagógica, administrativa, como na sua dimensão 

política.  

         A importância da participação vem sendo ressaltada por todos que defendem uma gestão 

democrática. No entanto, embora nenhum segmento tenha uma importância menor que a do 

outro nesse trabalho coletivo, é importante definir, com clareza, as responsabilidades que cada 

um deve assumir, considerando a existência de funções e níveis hierárquicos diferenciados 

dentro da escola. Ou seja, todos devem ter o seu espaço de participação, mas não se deve 

confundir o espaço das atribuições, ultrapassando os limites de competência de cada um; para 

que o projeto político-pedagógico seja, de fato, um instrumento de melhoria de qualidade da 

escola, ele precisa ser construído coletivamente, com responsabilidade e compromisso, a 
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partir de um processo contínuo de mobilização que envolve elaboração, execução, 

acompanhamento, avaliação e reelaboração.  

          Tanto a mobilização como a participação e a negociação não ocorrem no vazio, a 

proposta pedagógica tem um conteúdo que vai sendo construído por meio desses processos. 

Dentre esses conteúdos, está a definição do cidadão que se quer formar: Que características 

devem ter o cidadão para viver no mundo contemporâneo? A escola tem espaço para definir 

essas características? Afinal, que espaço tem a escola nessa definição?  

          É indispensável que a escola se reúna para discutir a concepção atual de currículo 

expressa tanto na LDBEN quanto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os diferentes 

níveis de ensino e também nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s). No processo de 

elaboração da proposta pedagógica – ao definir o que ensinar, para que ensinar, como ensinar, 

a equipe gestora e a comunidade escolar devem estudar a legislação educacional, bem como a 

documentação oficial da Secretaria de Educação e do Conselho Estadual e ou Municipal de 

Educação, produzida com o objetivo de orientar a implantação desses dispositivos legais no 

que se refere ao currículo; A partir daí, torna-se necessário identificar que ações precisam ser 

planejadas e realizadas pela escola para colocar em prática um currículo que contemple os 

objetivos da educação básica. 

 

2.4.3.1- A construção do currículo: o que considerar  

 

          É necessário identificar que ações precisam ser planejadas e realizadas pela escola para 

colocar em prática um currículo que contemple os objetivos da educação básica. Faz-se 

imprescindível entender os aspectos filosóficos e sociais do currículo: 

1.         Currículo formal é entendido como o conjunto de prescrições oriundas das diretrizes 

curriculares, produzidas tanto no âmbito nacional quanto nas secretarias e na própria 

escola e indicado nos documentos oficiais, nas propostas pedagógicas e nos 

regimentos escolares.  

2. Currículo real é a transposição pragmática do currículo formal, é a interpretação que 

professores e alunos constroem, conjuntamente, no exercício cotidiano de 

enfrentamento das dificuldades, sejam conceituais, materiais, de relação entre 

professor e alunos e entre os alunos. São as sínteses construídas por professores e 

alunos, a partir dos elementos do currículo formal e das experiências pessoais de cada 

um.  

3. Currículo oculto é aquele que escapa das prescrições, sejam elas originárias do 

currículo formal ou do real. Diz respeito àquelas aprendizagens que fogem ao controle 

da própria escola e do professor e passam quase despercebidas, mas que têm uma 

força formadora muito intensa. São as relações de poder entre grupos diferenciados 

dentro da escola que produzem aceitação ou rejeição de certos comportamentos, em 

prejuízo de outros, são os comportamentos de discriminação dissimulada das 

diferenças e, até mesmo, a existência de uma profecia auto-realizadora dos 

professores que classifica, de antemão, certos alunos como bons e outros como maus. 

          O currículo oculto também vai se manifestar, entre outras formas, na maneira como os 

funcionários tratam os alunos e seus pais, no modo de organização das salas de aula, no tipo 

de cartaz pendurado nas paredes, nas condições de higiene e conservação dos sanitários, no 

próprio espaço físico da escola. Diante disso, há algumas questões básicas que toda a escola 

deveria analisar: Que mensagens não explícitas a escola vem passando para seus alunos? Que 

conteúdos vêm privilegiando? Que currículo está sendo construído – o que enfatiza o sucesso 

escolar, ou o que, implicitamente, se conforma com o fracasso?  

         É necessário que se procure reescrever no currículo, o conhecimento escolar usual, 

tendo-se em mente as diferentes raízes étnicas e os diferentes pontos de vista envolvidos em 
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sua produção. Ao considerarmos a escola como um espaço de cruzamento de culturas e 

saberes, a distingue de outros espaços de socialização e lhe confere identidade e relativa 

autonomia, com a possibilidade de promover análises e interações que as diversas culturas 

exercem, de forma permanente, sobre as novas gerações. O currículo deve ser um espaço onde 

se ancoram, socialmente, os conteúdos. 

 

2.5- SABERES ESCOLARES E NÃO ESCOLARES: INTEGRAÇÃO PARA  NOVA 

PRÁTICA PEGÓGICA 

 

          Concebemos os conhecimentos escolares como uma construção específica da esfera 

educativa, não como uma mera simplificação de conhecimentos produzidos na escola.          

Assim, para compreendermos os saberes escolares e não escolares é necessário que 

determinemos o que é cultura. No século XX, a noção de cultura passa a integrar a cultura 

popular, hoje inserida nos conteúdos dos meios de comunicação de massa. Algumas de nossas 

escolas continuam a fechar suas portas para as manifestações culturais associadas à cultura 

popular, contribuindo para que saberes e valores familiares sejam desvalorizados e 

abandonados.Não estamos falando em simples aceitação, mas de respeito, trabalho de 

argumentação sobre conhecimentos populares. 

          Quando um grupo compartilha uma cultura, compartilha conjuntos de significados 

construídos, ensinados e nas práticas de utilização da linguagem. É no currículo que se travam 

competições em torno dos significados, para isto devemos considerar a pluralidade e o caráter 

multicultural deste para, a partir daí, selecionar estratégias viáveis à sua implementação.  

          Ao elaborar e colocar em prática um currículo devemos estabelecer a concepção que 

temos de ser humano e o papel que se pretende que a escola tenha em seu processo de 

desenvolvimento. Logo, não há currículo ingênuo, ele está situado historicamente, deve 

considerar tempo e espaço. 

          Considerando que o desenvolvimento humano realiza-se em períodos que se distinguem  

entre si pelo predomínio da estratégia e possibilidades específicas de ação, interação e 

aprendizagem,pontuamos a importância da atividade pedagógica mediada pelo educador e, 

ainda comentaremos as tensões desta práxis. Segundo Meirieu, a tensão deve ser vista como 

metáfora para descrever o estado de um educador que deve fazer frente a exigências 

contraditórias e não pode abandonar nenhuma delas. 

           O trabalho pedagógico de mediação, atividade que defendemos nesta dissertação, conta 

com um educador cujo perfil, como bem disse Morin, “pensa, sem incoerência, duas idéias 

contrárias”. Afirmação nada fácil, mas que não é impossível, isto veremos a seguir. 

          É indiscutível a importância da ação do educador-mediador, na interação entre o 

conhecedor e o objeto a ser conhecido. A ação pedagógica é permeada por tensões, geradas 

por contradições e o educador tem várias possibilidades para resolvê-las: abandoná-las; 

oscilar entre uma e outra, ou assumi-las como forma de tensão interna e fecunda. É assim que 

deve agir a pedagogia. 

          Encarar a fecundidade da ação está em analisar a tensão existente entre a educabilidade 

e a liberdade de aprender do aluno; ela é justificada pelo entendimento que o educador só é 

necessário a partir do momento que pode transmitir saberes a todos; mas como fazê-lo se nem 

todos o desejam? Aí está o desafio de criar novas metodologias de evitar o fracasso, produzir 

conhecimentos e enfrentar dificuldades momentâneas, que não podem tornar um álibi para a 

abstenção pedagógica. 

           Vivemos também a tensão gerada pelo conflito entre a transmissão do saber 

cristalizado e a sua livre descoberta; entre a obrigação em aprender e o respeito ao interesse 

do aluno. Quando os saberes são impostos, logo se tornam meras disciplinas escolares, mas 
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sabemos que a escolha das disciplinas e de seus conteúdos decorre de uma reflexão sobre o 

perfil do homem e da sociedade que se pretende formar. 

           É preciso compreender que toda aprendizagem verdadeira requer a mobilização do 

interesse do indivíduo; e a função do educador-mediador é criar o vínculo, “construir pontes” 

entre a lógica dos saberes impostos e a dos interesses doa alunos que se expressam 

livremente. Se aposta aqui na emergência de um interesse endógenos que surge graças à 

capacidade de recuperar as inquietações, indagações e vacilações nas conquistas do 

conhecimento; o que nos leva a nova tensão: a temporalidade programática é vista como 

artificial em relação à temporalidade do aluno que aprende. 

           Toda aprendizagem articula-se com aquilo que o sujeito já sabe e sobre as estratégias 

que lhe são familiares. A aprendizagem requer uma disjunção com as aquisições anteriores ela 

só pode realizar-se em articulação com “uma base de apoio” que assegure ao sujeito um 

mínimo de continuidade e de segurança. 

          A partir do momento que os educadores levam em conta o aluno concreto e seus 

interesses atuais, suas aquisições anteriores e suas estratégias de aprendizagem pessoais, mais 

eles se deparam com a diversidade entre os sujeitos que eles desejam que avancem no mesmo 

ritmo; cria-se uma tensão pedagógica. Uma possível forma de aliviar esta tensão é agrupar 

estes sujeitos aprendentes em classes, nas quais, pretendem dar um mesmo tratamento 

pedagógico. A ferramenta de diagnóstico, para a organização destes grupos,  que deveria ser 

uma ferramenta modificável transforma-se em uma “classificação” permanente, quando o 

“respeito” à diversidade é usado como álibi para a segregação dos diferentes. 

          A ação pedagógica possibilita a um sujeito, ao mesmo tempo assumir e superar-se; a 

escola não pode abolir a criança e criar o aluno, desde que entra em sala de aula. A criança 

abstrata que deveria ser promovida a aluno ideal, é na realidade uma criança concreta. 

          É preceito da Constituição Federal, da lei de Diretrizes e base da educação nacional       

(LDBEN) e, certamente dos PPP da escola, a formação de cidadãos livres e conscientes de seu 

papel. A escola não pode supor que esta formação já exista, com risco de jamais realizá-la. Os 

alunos não adquirem por “milagre” a cidadania, pois a preparação para seu exercício se faz 

experimentando-a progressivamente. A formação para a cidadania na escola deve ser 

realizada em tempos e espaços definidos pelo adulto, em função do nível de desenvolvimento 

dos aprendizes, são os currículos escolares. Isto deve acontecer de forma progressiva, para 

que o aprendiz perceba que “a obediência à lei que se prescreveu a si mesmo é liberdade”- 

Rousseau- Contrato Social. Assim, o objetivo da escola é permitir a cada aluno dispensar toda 

forma de tutela e ter acesso à autonomia, o que não significa a transposição automática de 

aquisições escolares; a formação para a autonomia requer uma formação da vontade que 

atravesse o conjunto dos componentes da atividade escolar. 

           O educador deve entender que a autonomia é um “principio regulador” da ação 

pedagógica e supõe a articulação estreita de um processo de “escoramento e desescoramento”. 

È este o momento de se entender e valorizar o papel mediador do educador; resolver, ou 

minimizar a tensão gerada, muitas vezes, pelo confronto entre o currículo real e o ideal, o que 

exige uma práxis consciente. 

          O professor deve dominar os saberes que o incumbem de transmitir, ele enriquece 

permanentemente seu potencial de ação pela estreita interação entre os saberes a ensinar e as 

técnicas pedagógicas. Ele não pode dispensar a reflexão pedagógica, pois a programação 

didática, inevitavelmente, choca-se com a negatividade imposta pelos problemas pedagógicos. 

          Entendendo e crendo que o educador tem a explícita função de mediar as construções e 

transposições cognitivas, parece-nos tensa a função de professores.           
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III Capítulo 

 

A CONSTRUÇÃO EMPÍRICA: DESENVOLVENDO OS OBJETIVOS 

 

3.1- ENSINAR E APRENDER – O DILEMA DO PROCESSO EDUCATIVO 

 

“É preciso ouvir a voz de quem vem à escola, 

porque traz um mundo rico.” 

Paulo Freire 

 

          Entendendo a aprendizagem como um processo de mudança de comportamento, obtido 

através de experiências construídas por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e 

ambientais,podemos afirmar que aprender é o resultado da interação entre estruturas mentais e 

o meio ambiente. Neste enfoque,vemos o conhecimento como um processo, construído 

continuamente, onde as habilidades de mediação do educador, é pré-requisito para um 

processo de ensino aprendizagem que produza efeitos significativos.O papel do professor que 

interpõe entre um conjunto deconteúidos e o aprendiz,com o objetivo de promover a 

prendizagem, mostra ompotencial de motivação deste professor. 

          Os objetivos da aprendizagem podem ser classificados em domínio cognitivo, afetivo e 

psicomotor. A intervenção psicoeducacional, analisada na figura do educador regente,do 

auxiliar e do psicopedagogo, dá-lhes a co-autoria no proceso de elaboração do 

conhecimemnto. 

          Neste momento de nossos registros, pretendemos clarear o papel e as funções do 

mediador, pontuando ações executadas no decorrer da pesquisa participativa que ora 

apresentamos. 

          Como sabemos, a aprendizagem envolve os domínios cognitivo, afetivo e psicomotor; 

cada um deles organiza-se mediante alguns aspectos que iremos detalhar a seguir. A meta de 

trabalho pedagógico a que nos propomos é atuar de forma competente nas mediações, para 

assim o aprendiz poder abdicar a cidadania tutelada, ultrapassar a cidadania assistida e chegar 

à cidadania emancipada, o que faz do sujeto um homem protagonista de sua própria história. 

          A ação pedagógicaimplica a adequação da prática às possibilidades do educando. 

Devido às peculiaridades do conhecimento formal, a intenção do educador no ato de 

construção do conhecimento, não pode resitringir-se à transmissão, mas deve incluir as 

formas de apropriação do conhecimento. 

          A aprendizagem dá-se em espiral dialética, com funções superpostas e interligadas; 

seus objetivos estruturam-se nos domínios da mesma. Passamos a discorrer sobre cada um 

destes domínios: 

-Domínio cognitivo: Envolve as habilidadades de memorização, compreensão, aplicação, aná-

lise, síntese e a avaliação; 

-Domínio afetivo : Temos as habilidades de reciprocidade, resposta, valorização, organização 

e caracterização; 

-Domínio psicomotor: Apresenta habilidades relacionadas a movimentos básicos funda-

mentais, movimentos reflexos, habilidades perceptivas e físicas e a comunicação não 

discursiva. 

         O conhecimento como cooperação, criatividade e criticidade , fomenta a liberdade e a 

coragem para transformar; para tanto devemos atuar como produtores artísticos, trabalhando e 

formando cidadãos atores de sua história. 
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          Ao tratarmos a educação como resultado de uma mediação consciente e intencional, 

que favorece adaptações, modificações e reconstruções, não podemos deixar de pontuar, 

exemplificando, os vários dilemas e desafios do processo educativo. 

          As interações mediatizadas devem mostrar a confiança do mediatizador na habilidade 

dos mediatizados, ou no empenho que colocam nas tarefas para aprender e aplicar modos de 

pensamento e estratégias para resolução de problemas. Hoje o aprendiz procura resoluções 

rápidas e efeitos momentâneos, pois a sociedade do “fast food” privilegia o mundo acabado; a 

escola vive a lógica do cadenciamento da velocidade, totalmente defasado do tempo contínuo 

da contemporaneidade.Assim, o educando “cobra” a articulação entre os conteúdos 

tradicionais e a vida _ eis o dilema do processo educativo: ensinar a pensar, enriquecer as 

funções cognitivas, para melhorar o desempenho e a performance. 

          Na concepção feuersteiniana , a interação que se caracteriza como EAM, exige a 

presença de alguns critérios que atribuem força mediadora à ação.( fig 4) .Como já foi 

exposto, os critérios de intencionalidade e reciprocidade, transcendência e  mediação do 

significado, são básicos e possuem um caráter universal, pois são responsáveis por aquilo que 

todos os seres humanos têm em comum: a modificabiliodade estrutural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fig 4 – Ação mediadora  e o ato mental 

 

          A teoria feuersteiniana afirma que o processo de aprender a aprender baseia-se em duas 

modalidades e foi embasada nesta teoria que elaboramos e executamos intervenções 

pedagógicas na sala de recursos. 

         Conceituando as duas modalidades do ato de aprender,relataremos algumas 

intervenções: 

 
1- Exposição direta aos Estímulos: o organismo em desenvolvimento, dotado de características 

psicológicas, determinadas geneticamente, modifica-se ao longo da vida ao estar exposto 

diretamente aos estímulos. 

          A clientela de nossa pesquisa vivencia um meio cultural regido pela influência direta da 

mídia televisiva, onde a programação popular enfatiza a violência, ressalta os valores dos 

guetos que “lutam” por espaço; e mesmo as telenovelas quando trata de assuntos polêmicos 

como discriminação sexual, fecundação em laboratório, clonagem e até crimes sociais ou 
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políticos, atingem esta “massa” social que não discute teoricamente os fatos – o que gera um 

conhecimento popular; 
2- Experiência de aprendiazagem mediada: refere-se á natureza e à qualidade de toda interação 

humana destinada a produzir mudanças significativas e duradouras no indivíduo, com o 

objetivo de promover diferentes formas de pensar e aprender. 

          Potencializamos nosso trabalho de intervenção focando a EAM, pois mobiliza os níveis 

potenciais do ser humano e impulsiona sua estrutura cognitiva a atingir novos patamares pela 

via da relação com outro mediador. Há uma relação importante entre esta forma e a exposição 

direta aos estímulos: O desenvolvimento do ser humano só acontece se o mesmo estabelecer 

uma relação qualitativa de interação mediada com um outro ser humano já desenvolvido, pois 

ele responde ao mediador e não simplesmente aos estímulos do mundo, o que redimensiona a 

questão do ambiente. 

           Considerando as categorias da mediação apresentadas pela teoria de Feuerstein 

(Gomes,2002), a mediação, marcada pela presença intencional do outro é uma qualidade 

fundamental para que a criança insira-se na ordem humana, onde o mediador modula os 

seguintes aspectos: 

1- Filtra os estímulos e “embala-os”, em um grau de ordem por valores de relevância, 

momento em que planejamos, não só os conteúdos a serem trabalhados, mas também 

os ordenamos. 

2- Modula a intensidade do estímulo, de acordo com a necessidade do mediado;quando 

planejamos a intervenção,preocupamo-nos em oferecer estímulos que sejam 

significativos ao aprendente. 

3- Intervém na capacidade do mediado para planejar e responder com eficiência, inibindo 

a ação por impulsividade; o trabalho de intervenção exige presença e atenção 

constantes, pois o importante é o processo, não somente o produto. 

4- Estabelece relações temporais e espaciais sobre o plano concreto; a mediação 

intencional e planejada apoia-se na flexibilidade das ações, na individualidade em 

exclusão. 

5- Promove a interpretação do mundo através do raciocínio intuitivo e/ou lógico, 

relacionando-os com as necessidades imediatas; ao mediatizarmos as nossas criançs e 

jovens , promovemos momentos de “escolhas”, “tomadas de decisão”,o que exige 

comprometimento. 

6- Extrapola o dia-a-dia, o aqui e agora da situação imediata, transcendendo relações e 

produzindo “verdades” junto ao mediado; o planejamento do trabalho de 

mediação,tem como meta a disponobilização de recursos para a construção de uma 

vida cidadã e autônoma. 

          Foi exatamente com esta visão e intenção de colaborar com a melhoria da qualidade da 

educação dos alunos do ensino fundamental I e II da escola escolhida para a pesquisa,que 

atuamos junto aos educadores, através de momentos de formação, e ao alunos, nos 

atendimentos na Sala de recursos pedagógicos, principalemente durante os anos de 2009 e 

2010.  
 

3.1.1- Funções cognitivas – processamento de informações 

 

           Durante os módulos semanais de estudo raelizados com os educadores da escola do 

Projeto Incluir,explorou-se a teoria de Feuerstein e aprofundaram-se os conhecimentos sobre 

as funções cognitivas ( Entrada, elaboração e saída ).Estudos sobre as características gerais 

que elas possuem, pode-se observar quatro propriedades que devem estar funcionando bem, 
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para que as funções estejam em movimento eficiente: a capacidade, a necessidade, a 

orientação e a operação. 

          A capacidade refere-se ao nível interno da função cognitiva, ela recebe influências do 

fator genético e seu desenvolvimento depende do processo de mediação.Quanto menor a 

capacidade, mais intensa deve ser  a mediação; a  necessidade é uma propensão energética 

que o indivíduo tem para mobilizar determinada função e é ativada pela demanda social; a 

orientação é o processo de movimentação da capacidade através de um direcionamento 

funcional.Pode-se afirmar que a capacidade significa o “eu posso”; a necessidade o “ eu 

quero, preciso” e a orientação é o “eu sei como”.Já a operação é a última propriedade, é a 

relação da função em cadeia de funções.É a operação mental. 

          Para a compreensão do processo cognitivo do aprendiz,viu-se que  cada função 

cognitiva possui níveis mentais e conhecê-los e entendê-los favorece os  planejamentos  e 

execução da intervenção ou mediação necessária. 

 
1- Funções de Entrada: São as responsáveis pela absorção dos elementos, dos estímulos da 

realidade. 

2- Funções de Elaboração: Responsáveis pelo “tratamento” das informações 

absorvidas. Elas são relacionadas, significadas e agrupadas, demarcando o núcleo do 

racicínio. 

3- Funções de Saída: Possuem características de execução, representando em nível 

exterior,toda a construção mental realizada nas funções anteriores.Possui o papel 

importante de feedback. 

          Durante nossos estudos acrescentamos o quadro de referências, que adaptamos no 

material do SENAC (1997 p.191-192), para avaliação das habilidades de pensamento.          

Para melhor entendimento do mesmo, queremos estabelecer as legendas: S – sempre; MV- 

maioria das vezes; AV – algumas vezes; R – raramente e N – nunca.  

           Este levantamento deve ser feito junto ao professor, coordenador pedagógico e pessoal 

de apoio, neste caso, a professora da sala de recursos que após o preenchimento da ficha , 

organiza e/ou orienta as atividades de apoio, estabelecendo-se metodologias para o 

acompanhamento do(a) mesmo(a) para assim traçarmos o plano de intervenção. 

           

HABILIDADES DE PENSAMENTO S MV AV R N 

1-Defrontando com um problema o aluno coleta as 

informações necessárias de maneira cuidadosa. 

     

2-O aluno aborda informações novas de maneira 

sistemática e controlada. 

     

3-Compreende informações verbais novas, 

adequadamente. 

     

4-Identifica direita e esquerda, topo e base, 

relacionam objetos e eventos. 

     

5-Possui senso de temporalidade.      

6-Possui habilidade de conservação,pra novos 

conhecimentos 

     

7-Identifica e descreve um problema      

8-Escolhe e usa informções corretas para resolver 

problemas 

     

9-Aplica regras para fazer novas associações      

10-é capaz de ligar informações novas  aos 

conhecimentos previamente adquiridos 
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11-Consegue testar uma hipotése, usando várias 

abordagens. 

     

12-Capaz de comunicar sua resposta de forma clara      

13-Domínio do registro escrito e oral      

14-Capaz de abstrair para resolver problemas      

15-Tem respostas planejadas e controladas.      

 

          Em trabalho individual ou em grupos, os alunos encaminhados pelos educadores foram 

acompanhados e avaliados, de forma a receberem as intervenções e mediações necessárias, 

como veremos a seguir. 

          Outra forma de intervenção mediatizada, foi o trabalho realizado em uma turma de 2º 

ano , onde foi possível coordenar um projeto de conhecimento, sobre reciclagem.Aqueles 

alunos vivenciaram momentos de intervenção pedagógica balizada por um plano de 

atendimento, elaborado mediante avaliações realizadas sobre suas habilidades de pensamento 

e suas funções cognitivas.Alguns deles eram alunos diagnosticados com déficit de atenção, 

transtornos sociais e outros com deficiência intelectual. Neste projeto focou-se a mediação de 

transcendência do significado,fazendo do aprendizado um conteúdo relevante para a vida dos 

aprendizes. 

          As fotos que se seguem são registros do momento de confecção de papel reciclado,a 

atividade de culminância da elaboração de conceitos como preservação,reciclagem e reapro-

veitamento.Registros escritos, desenhos, poesias foram construídos durante o processo. Após 

a oficina de reciclagem, realizou-se a exposição dos trabalhos na Feira Cultural da escola. 

 

 
 Confecção de papel reciclado 

 

      
 

   Exposição dos trabalhos de reciclagem 
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3.1.2- Funções cognitivas em ação 

 

           A aquisição do conhecimento é um caminho que envolve o processo cognitivo, tanto 

na produção de operações mentais quanto de conceitos específicos, proporcionando uma nova 

relação do indivíduo com o mundo, afinal aprender é modificar-se; ser capaz de fazer coisas 

novas, não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. 

           Para mediarmos as ações determinadas pelas funções cognitivas( input,elaboração e 

output) é necessário retirar a ênfase dada ao produto final, é preciso acreditar no crescimento 

processual onde o “erro” não é visto como incongruência com o pensar, mas um momento da 

construção mental.É preciso que saibamos responder questões como: educar para quê? Como? 

          O nosso momento atual é de globalização, não só econômica mas social, política e 

intelectual.Os velhos paradigmas estão sendo transformados mediante as necessidades 

imediatas e o indivíduo não pode ser apenas informado, além dos conteúdos é necessário que 

se tenha flexibilidade, adaptabilidade , senso crítico e ético.Alunos de nível sócio-econômico 

mediano, cercados de conhecimentos do senso comum, sem fundamentação cieentífica,muitas 

vezes crescendo em verdaeira privação cultural,necessitam de intervenções que provoquem 

seus cérebros e produzam desejos de conhecimentos. 

           Quando trabalhamos visando as operações mentais,valorizamos as fase de Input, 

elaboração e output, avaliando alguns pontos cognitivos, como nos sugere o material do 

SENAC ( 1997) p.187-188. Descreveremos pontos cognitivos que deverão ser assinalados  

como frequente (F) ou algumas vezes (AV) e assim caracterizaremos as áreas mais fortes e  as 

mais fracas das funções cognitivas, o que viabiliza o planejamento das atividades de 

intervenção, realizadas com os(as) alunos (as) atendidos na sala de recursos em 2009 e 2010.  

 

 

3.1.2.1- A função de entrada – Input 

 

          A função de entrada,responsável pela absorção dos detalhes característicos dos objetos, 

relaciona-se diretamente com a percepção pelos sentidos, recebendo uma influência 

importante de aspectos filogenéticos básicos da percepção humana e respondendo pela  

identificação sensorial e não-verbal dos objetos,além de enfatizar a  discriminação sensorial, 

visual ou auditiva; a deficiência desta percepção faz com que  o indivíduo não fixe sua 

observação de forma precisa e penetrante, retratando dificuldades de aprendizagem. 

          Crianças com diagnóstico de hiperatividade ou déficit de atenção, apresentam 

deficiências significativas no comportamento exploratório sistemático,ao perder sua carga 

simbólica e abstrata a criança restringe –se aos aspectos puramente concretos; ela não 

consegue transformar estímulos em conceitos – informação em conhecimento.Ao tomarmos 

conhecimento deste déficit devemos intervir nas aprendizagens de repercussões 

existenciais,insitando a  função de orientação espaço-temporal que torna qualquer ser capaz 

de se inserir, orientar-se e deslocar-se dentro do ambiente, pois favorece a noção de causa e 

efeito entre objetos e eventos e na vida acadêmica viabiliza a compreensão de vários 

conceitos.A precisão e exatidão ao coletar dados na realidade é uma das funções de 

entrada.Como vivemos em um espaço repleto de estímulos e não devemos perceber a todos 

eles, sob pena de enlouquecermos, assim há um filtro em nossa atenção que canaliza a 

absorção dos estímulos e informações possibilitando a percepção dos dados de maior 

relevância. Nossa atenção não pode estar voltada para tudo, senão nos perdemos no 

emaranhado de informações. 

          Como última função de entrada temos os vários elementos de um estímulo : o uso de 

duas ou mais fontes de informação é uma das funções consideradas como pré-requisito do 



59 

 

 

pensamento, uma vez que é base de todos os processos relacionais.Saber fazer uso dessas 

fontes de informação é hoje uma necessidade intensa, principalmente nas situações 

acadêmicas,por este motivo o educador deve ser conhecedor dos pontos cognitivos a serem 

trabalhados , para assim planejar suas intervenções pedagógicas. 

 

NA FASE DE INPUT 

 

Pontos cognitivos F AV 

1-Percepção e coleta de dados clara   

2-Exploração sistemática de uma situação de aprendizagem   

3-Conceitos e instrumentos verbais receptivos precisos.   

4-Compreensão bem desenvolvida de conceitos espaciais   

5- Compreensão bem desenvolvida de conceitos de tempo   

6-Habilidade bem desenvolvida para conservar constâncias   

7-Capacidade de considerar mais de uma  fonte de informação   

 

3.1.2.2  - Funções de Elaboração 

 

          Para que aconteça a elaboração é necessário que se perceba e defina o problema; isto 

depende do bom funcionamento da entrada, apenas a percepção dos dados não é suficiente 

para que se entenda o que lhe demanda a realidade. É comum aos indivíduos com deficiência 

na função de elaboração,diante de tarefas, observar os dados, mas não definir a natureza do 

problema; não interpretar os dados do problema.Grande parte da impulsividade provém de 

uma deficiência nessa função cognitiva, onde a carga de informações encontra-se totalmente 

desordenada pela falta de uma representação que signifique as observações absorvidas no 

processo de entrada. 

           Uma função básica e fundamental que permeia a vida cotidiana e acadêmica do homem 

é o saber fazer uso da comparação, de forma espontânea.Em níveis elementares, comparar é 

extrair as diferenças e semelhanças concretas entre dois ou mais objetos,em níveis mais 

abstratos é instituir diferenças e semelhanças por meio de classes formais.Muitas vezes a 

dificuldade que o indivíduo tem em comparar reside em encontrar o critério mais apropriado 

de relação entre as propriedades dos objetos. A amplitude do campo mental significa a 

capacidade da mente de conter várias fontes de informação disponíveis para serem usadas. 

           Quando o indivíduo apresenta deficiências na função de percepção global,quando 

percebe o mundo de forma episódica,em geral demonstra dificuldades em organizar 

informações e pensar de forma ampla.Muitos de nossos alunos apresentam deficiência em 

elaborar  conceitos por meio de comparações e isto acontece pela baixa percepção e 

capacidade de considerar várias fontes de informação. 

           O uso do raciocínio lógico é uma função de elaboração.O caminho do pensamento 

lógico pode ser dedutivo , quando estabelece uma regra e organiza os objetos a partir desta 

regra geral; ou pode ser indutivo, por meio de uma experiência focal. O uso do raciocínio 

lógico impõe uma maior profundidade no plano da compreensão; a função cognitiva de 

interiorização está amplamente relacionada ao processo de representação do próprio 

movimento, da ação do sujeito sobre o mundo.O indivíduo que apresenta deficiências nesta 

função cognitiva apresenta dificuldades em aprender com as situações, em tirar proveito da 

situação. A metacognição tem força aqui; pois através dessa função o indivíduo pode obter 

consciência de seus atos e formular inferências sobre as causas desses atos e melhorá-

los.Encontra-se aí o alicerce do aprender a aprender. 

           Também compõe as funções de elaboração, o pensamento hipotético, que pode ser 

caracterizado a partir dos seguintes passos: 
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1. Presença do conhecimento prévio sobre o mundo, sua ordem e relação de causa e 

feito; 

2. Determinado evento é pensado em nível virtual, mas pensado em termos de uma 

possibilidade de acontecer; 

3. Um evento virtual tem um indice de probabilidade de ocorrer. 

A formulação de uma hipótese abre o leque cognitivo, possibilitando previsões, isto é  

uma necessidade humana desde os primórdios para controlar  a natureza e conhecer seus 

enigmas. Avaliar a funçãode elaboração nos remete à observação de certos pontos cognitivos, 

como apresenta o quadro abaixo: 

 

NA FASE DE ELABORAÇÃO 

 

Pontos cognitivos F AV 

1-Definição precisa do problema   

2-Habilidade para selecionar fatos relevantes   

3-Habilidade para engajar em comportamento comparativo espontâneo   

4-Habilidade para internalizar eventos   

5- Habilidade para projetar relações virtuais   

6-Necessidade de evidência lógica   

7-Habilidade para usar o pensamento hipotético-inferencial   

8-Esratégias eficientes para testar hipóteses   

9-Elaboração adequada de categorias cognitivas   

10-Apreensão significativa da realidade   

 

            

3.1.2.3- Funções de Saída  

 

A comunicação de uma resposta sem bloqueios implica e requer aspecto emocional na 

comunicação das ideias, pois todo conteúdo do mundo é revestido de carga emocional, 

significados emocionais .Uma  função de saída é a de argumentação, ela combina a ordenação 

do pensamento lógico pela via da linguagem; ela não é a simples fala, é uma fala articulada. O 

indivíduo que se apropria da arte de argumentar não só modifica sua forma de expressão, mas 

também sua forma de pensar e articular as ideias. 

           O feedback mais poderoso às outras funções é veiculado pela fala, propiciando uma 

ação virtual que pode ser modificada, quantas vezes forem necessárias.No caminho complexo 

das funções cognitivas, o objeto vai sendo construído mentalmente e o transporte visual 

“completa” esse caminho, finalizando a resposta, ou seja, numa representação gráfica da ideia 

mental. Para uma real representação, uma conduta controlada é responsável pelos esquemas 

sensório-motores, impedindo uma resposta reflexa, imediata e impulsiva. O indivíduo que 

define bem o problema, planeja, constrói estratégias e responde de forma ordenada e 

contextualizada – um controle consciente, metacognitivo; apresenta os seguinte pontos 

cognitivos: 

 

NA FASE DE OUTPUT 

 

Pontos cognitivos F AV 

1-Modalidades maduras de comunicação   

2-Respostas participativas   

3-Respostas eleboradas   
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4-Instrumentos verbais expressivos adequados   

5-Respostas precisasa de dados   

6-Transporte virtual preciso   

7-Comportamento apropriadao   

 

           A ação do mediador deve centrar-se no conhecimento das funções aqui propostas, para 

que se possa abrir entre o estímulo e a resposta, um espaço para o pensamento, a reflexão e a 

abstração.O aluno com deficiência intelectual tem direito a um plano individual de 

desenvolvimento ( PDI ) que será elaborado mediante análise de suas funções cognitivas. 

 

3.2- INTERVENÇÃO COGNITIVA:LENDO O MAPA DO TESOURO 

 

“Não há uma educação neutra, toda 

Neutralidade afirmada é uma 

opção escondida.” 

Paulo Freire 

 

           O processo cognitivo não tem fim, uma operação mental sempre sucede a outra,e no 

final das contas todas as operações mentais, em algum momento,tornam-se funções 

cognitivas. Uma análise detalhada destas funções cognitivas, requer a nossa compreensão,em 

profundidade,das três fases do ato mental: imput, elaboração e output. O modelo 

feuersteiniano, pelo qual optamos, acresce a estas fases os fatores afetivo-emocionais, 

essenciais ao pensamento e à aprendizagem . 

            Entenderemos aqui a intervenção cognitiva como uma mediação pedagógica, para que 

possamos pontuar os critérios de mediação, sugerir ações e relatar avaliações das ações 

executadas durante o período de desenvolvimento da pesquisa que apresentamos. 

            Sabendo que a mediação é um ato intencional com propósito específico, onde o 

mediador trabalha para focar a atenção no estímulo, a reciprocidade vai ocorrer quando o 

mediado dá respostas que indicam que o mesmo está receptivo e envolvido no processo de 

aprendizagem. Assim sendo, propomo-nos a oferecer uma “leitura” do trabalho de mediação 

pedagógica vivenciada durante este trabalho e mais, pontuar os critérios que possivelmente se 

oferece em cada fase do ato mental. 

           Em uma escola pública onde o valor à diversidade deve ser peça central de sua 

edificação, não há como conceber uma educação de verdades e conteúdos cristalizados. Este 

foi o nosso desafio, principalmente nos trabalhos de assessoramento a alunos e educadores na 

sala de recursos pedagógicos. 

           É necessário descrever que aluno e que educador buscavam esse apoio; Eles realmente 

buscavam ou eram, simplesmente, encaminhados a esse espaço? Só eles deveriam ter a 

intervenção em seu processo de elaboração do conhecimento? 

           Uma escola de ensino fundamental da rede estadual de ensino; escola bem localizada 

que atende alunos da sede e da zona rural do município, é nosso palco de pesquisa.Como 

única unidade de ensino possuidora de uma Sala de Recursos Pedagógicos do município,o 

atendimento aos alunos que apesentam necessidades especiais de intervenção estende-se às 

demais escolas,além de sermos responsáveis pela capacitação dos educadores.  

           A aplicação dos estudos sobre as teorias cognitivas da educação, passando pelo viés da 

equilibração de Piaget;o sociointeracinismo de Vygotsky; as várias inteligências de Gardner e 

a mediação de Feuerstein, acontece durante os trabalhos de educação de crianças do ensino 

fundamental daquela escola,pois seus educadores foram capacitados em serviço, durante os 

módulos de estudos; os demais educadores do município foram convidados a se capacitarem 

durante os seminários promovidos pela escola,que aconteceram nas semanas de trabalhos pela 
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inclusão social e educacional.Durante os estudos mapeamos as fases do ato mental,para 

entendimento de nossos leitores, apresentaremos este mapeamento e os critérios de mediação 

que os formalizam, a identificação e encaixe das peças de nosso quebra-cabeça e assim 

construir o mapa do “tesouro” da aprendizagem mediada. 

           Para uma visão mais didática, desenharemos uma tabela que retrate algumas das ações 

executadas na sala de recursos ou nas salas de aulas pelos educadores, é necessário esclarecer 

que, quarenta por cento dos professores se empenhou em estudar, entender e buscar aplicar a 

proposta de educação mediada; buscávamos reverter o quadro de reprovação e entendemos 

que isto  aconteceria, mediante intervenção cognitiva oferecida pelo professor de turma e/ou 

pelo educador de apoio. 

            Criar o “estado de vigilância” que provoca a reciprocidade do aprendiz, não se dá 

simplesmente pela intenção de intervir, é necessário a intensificação de estímulos 

deliberadamente escolhidos. Para melhor esclarecer este propósito, acompanhe as indicações 

do quadro que se segue. 

 

 

Fases do ato mental Aspectos  Mediação/Estratégias 

 

 

 

INPUT 

 

Os estímulos a nossa volta 

são captados pelos sentidos; 

qualquer dificuldade nesta 

fase afetará a maneira como 

a tarefa será tratada na fase 

de elaboração. 

 

-Percepção 

-Exploração de uma situação 

de aprendizagem 

-Conceitos e instrumentos 

verbais receptivos 

-Compreensão de conceitos 

espaciais e temporais 

-Capacidade de conservar 

-Coleta de dados 

-Capacidade de considerar 

mais de uma fonte de 

informação 

 

- Intencionalidade e recipro-

cidade. Dar a estratégia para 

prestar a atenção; 

- Auto-regulação e controle 

do comportamento. Incenti-

var a descrever em detalhes a 

informação recebida; 

- Competência. Elogiar as 

respostas para reforçar a 

confiança. 

- Significado- pedir explica-

ções para as respostas 

-Transcendência- Reforçar 

os conceitos usando exem-

plos da realidade imediata 

- Individuação- estimular 

interpretações criativas; 

 

ELABORAÇÃO 

 

Segunda etapa do processo 

do pensamento; é onde  a 

informação coletada é 

processada. É o estágio onde 

a tarefa é executada e os 

problemas são resolvidos. 

 

-Definição do problema 

- Seleção de dados relevantes 

- Assumir comportamento 

comparativo 

- Campo mental 

- Comportamento somativo 

espontâneo 

- Projeção de relações 

virtuais 

- Evidência lógica 

- Internalização de eventos 

- Pensamento hipotético-

inferencial 

- Estratégias para teste de 

 

- Intencionalidade e recipro-

cidade – o educador foca os 

problemas para os alunos. 

- Significado- encorajar a 

identificação de incongru-

ência; 

- Auto-regulação e controle 

do comportamento- estimular 

a análise e o pensamento re-

flexivo; 

- Planejamento de objetivos- 

mediar as estratégias para o 

alcance dos objetivos; 

- Transcendência- o profes-
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hipóteses 

- Planejamento 

 

- Elaboração de categorias 

cognitivas 

 

- Apreensão da realidade 

 

sor incentiva a aplicação 

contínua de comparação; 

 

- Novidade e desafio- incen-

tivar as pesquisas de relações 

incomuns; 

- Competência- recompensar 

alunos por adaptarem valores 

a novas tarefas; 

- Individuação- aceitar 

respostas individuais base-

adas na lógica demonstrada; 

- Automodificação- relacio-

nar o processo de teste de 

hipóteses no autocrescimen-

to. 

 

OUTPUT 

Terceiro passo no processo 

do pensamento; a informação 

que foi coletada e elaborada, 

agora é comunicada como 

uma solução ou um produto. 

 

- Modalidade de comuni-

cação 

- Respostas 

- Instrumentos verbais ex-

pressivos  

- Expressão de dados 

- Transporte visual 

- Comportamento 

 

 

-Significado – professor 

encoraja uma resposta mais 

completa; 

- Auto-regulação e controle 

do comportamento- professor 

encoraja a precisão por meio 

de autoverificação; 

- Compartilhamento- Promo-

ver o pensamento empático; 

- Intencionalidade e recipro-

cidade- convidar à participa-

ção, simplificando um pro-

blema difícil; 

- Competência- elogiar as 

abordagens sistemáticas; 

- Transcendência- promover 

habilidades de comunicação 

para uso em situações cotidi-

anas; 

 

 

          É necessário explorar os critérios de aprendizagem mediada para que, na interação 

educador/educando estabeleça-se a oportunidade para aprender a aprender; foi esta a ação 

desenvolvida com educadores e educandos da escola estadual do Projeto Incluir da SEE/ 

MG.Um exemplo significativo desta intervenção foi a resposta dada pelos alunos ao   projeto 

cultural desenvolvido no ano de 2010 pela professora de ciências do 7º ano, sob orientação da 

professora da sala de recursos didáticos e autora desta pesquisa;tomou-se com base o livro de  

Liliana e Michele Lacocca - O Livro Do Adolescente – Ed. Ática, os alunos registraram, após 

debates e apresentações, suas ansiedades e curiosidades sobre a adolescencia. A mediação 

didática das educadoras pautou-se nas orientações sobre as fases mentais – input, quando após 

sondar os conhecimentos prévios dos estudantes, a professora ofereceu explicações, pesquisas 

e leituras sobre a questões em debate;  elaboração, momentos dedicados ao exercício das 

hipóteses e a fase de output, quando as respostas são dadas, os conceitos são definidos. 
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          Para que possamos construir a autonomia dos educandos as intervenções devem ir além 

do conhecimento dos conteúdos ensinados/aprendidos; esta intervenção foca o esforço de 

reprodução da ideologia dominante ou o seu desmascaramento (Freire – 2009); o que a 

eeducação não pode é ser “neutra”, pois assim educadores e educando tornam-se alienados. 

 

 

3.3- ATIVIDADES DE MEDIATIZAÇÃO 

 

           “Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. 

(...) Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade,  

O impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível 

O seu prório mundo, e isso é tudo.” 

( H. Hesse )  

 

           Segundo Organização Internacional do Trabalho (OIT), o trabalhador do século 21 

deve ter um perfil de aquisições críticas de empregabilidade, veremos então como a escola 

poderá contribuir para a aquisição ou desenvolvimento de um perfil que retrate aquisições 

acadêmicas de comunicação, cognição e aprendizagem; aquisições sociais de atitudes e 

comportamentos positivos de energia, motivação e persistência, responsabilidade e 

adaptabilidade; saber trabalhar em equipe, grupo. 

          Sobre a escola, responsável pela educação formal, recaem os maiores encargos da 

formação biopsicológica e social, além de ser colocada como instituição estratégica para 

solução dos principais problemas do mundo contemporâneo; dela exige-se, ainda, a formação 

do sujeito que está exposto à vivência de uma multiplicidade de relacionamentos afetivos e 

sociais; contato com toda diversidade de produção cultural. 

           O desafio da educação escolar se reflete na forma como a escola está estruturada – 

fincada num tempo e num espaço contritos e fechados; enquanto o sujeito contemporâneo 

constitui-se em tempos e espaços ampliados, vivendo um ritmo acelerado – a era da 

instantaneidade (Justo- 2010). A aplicabilidade dos critérios de mediação educativa, como 

ação de formação do indivíduo do século XXI, foi e ainda é nosso desafio educacional atual. 

          Já mencionamos neste estudo, o fato do curriculo escolar ser entendido como um 

conjunto de experiências que a escola oportuniza, permitindo ao aluno assimilar as vivêrncias 

historicamente acumuladas e culturalmente organizadas.Assim, o entendimento dos critérios 

de aprendizagem mediada e sua aplicabilidade, são fatores primordiais na elaboração da 

proposta curricular. 

          Esses critérios são concisos e podem ser aplicados em qualquer situação, mas a sua 

relevância está associada ao processo educativo. A função do mediador no impulsionamento 

da maturação da estrutura cognitiva do sujeito é considerada decisiva. Ele define critérios do 

processo medicional a fim de garantir a qualidade da interação. 

          A mediação é um processo de intervenção intencional e consciente e possibilita ao 

indivíduo a compreensão de significados sócio-culturais mais amplos que sua experiência 

pessoal, resultando um entendimento profundo de seus processos e de sua relação com o 

mundo. 

          As operações mentais que passaremos a descrever, quando elaboradas de modo 

coerente possibilitam a estrutura mental da pessoa; só são possíveis graças à interação social 

ou mediação. Os critérios de aprendizagem mediada – intencionalidade, 

significado,transcendência e consciência da modificabilidade humana – favorecem o 

desenvolvimento das estruturas mentais. 
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          Uma escola defasada em relação à lógica do mundo atual, ainda se apresenta 

prestigiada para exercer o papel a ela imputado e  nosso papel como educadores é viabilizar o 

trabalho em rede, favorecendo a efetiva construção do conhecimento. 

           Como já vimos, a intervenção pedagógica deve ser planejada e possuir reciprocidade. 

A mediação da aprendizagem deve ser elaborada com base nos seguintes aspectos: 

1. Explorar e canalizar os conhecimentos prévios em relação aos conteúdos; 

2. Transmitir os conteúdos de forma significativa e funcional para o aluno. 

3. Tarefas adequadas ao desenvolvimento do aluno; 

4. Criar zonas de desenvolvimento proximal através de desafios; 

5. Estabelecer conflitos cognitivos através da tomada de consciência da relação entre os 

conhecimentos prévios e os aprendidos; 

6. Estabelecer clima de vontade através de atividades motivadoras; 

7. Atividades que favoreçam o desenvolvimento da auto-estima e a crença na 

possibilidade de aprender; 

8. Fomentar as atividades metacognitivas. 

 

3.3.1- Mediar – uma intervenção planejada  

 

           Não podemos afirmar que alguém está mediando um processo cognitivo, simplesmente 

pelo fato de conhecer teoricamente os critérios mediacionais. O que torna alguém mediador 

formal é sua capacidade para conduzir estrategicamente o processo de aprendizagem mediada, 

de interrogar o mediado, impulsionando conflitos cognitivos e mobilizando funções 

cognitivas, o que viabiliza a intervenção transformadora que garante o aumento do nível de 

modificabilidade e flexibilidade mental do indivíduo envolvido no processo de aprender a 

pensar. 

           Mediar é a arte de interrogar e de fornecer instrumentos psicológicos que criem 

potenciais de aprendizagem, onde o mediador estabelece uma relação dialógica, oferece dicas 

ou pistas para que a pessoa atinja certo nível de tomada de consciência e mobilização 

cognitiva. Gomes(2002), apresenta as questões mediacionais agrupadas por Feuerstein,  da 

seguinte maneira: 

 

 Perguntas em direção ao processo – trata do “como” se aprende; 

 Perguntas que reforçam no aluno  a necessidade de precisão – metacognição; 

 Perguntas que conduzem a mais de uma resposta – flexibilidade mental 

 Perguntas que conduzem a possíveis estratégias – enfoca o processo e não o produto; 

 Perguntas que induzem a atividades de raciocínio – provoca explicações 

 Perguntas duvidosas – comprovação de hipóteses 

 Perguntas que estimulam a reflexão – controle da impulsividade, reflexão 

metacognitiva; 

 Perguntas do tipo exploratórias – exigem comparação, escolha, inferência 

O uso de perguntas mediacionais leva ao conhecimento sobre o próprio sistema de cog 

nição,o que nos leva à metacognição, uma aprendizagem de estratégias que nos levam a 

aprender melhor, justamente através do aprender a aprender;como raciocinar,como utilizar 

estratégias mentais para viabilizar a própria aprendizagem. 

 

 

3.3.2- A complexidade cognitiva e a ação mediadora 

 

           O ato de aprender é complexo e  o educador-mediador deve produzir conflitos 

cognitivos, incentivando o ato de pensar, criando um “ambiente modificador”. A 
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aprendizagem, vista como um processo dinâmico onde perceba-se a possibilidade de mudança 

através do viés pedagógico,faz com que os educadores vejam a escola em dois diferentes 

sentidos: na viabilidade da equidade dos saberes e na profundidade dos mesmos. 

          Diferentemente da aprendizagem que é gerada pela exposição direta das pessoas aos 

estímulos, as EAM (experiências de aprendizagem mediada) sistemáticas e intencionais, na 

qual o mediador facilita a reconstrução do sistema cognitivo, ajudam o aluno a evoluir além 

do concreto, o que sugere princípios importantes para o “ensinar para a transferência”.Os 

processos para uma completa reconstrução cognitiva estão baseados em cinco princípios : 

prática, descontextualização, significado, reconstextualização e  realização. Passaremos a 

comentá-los e exemplificá-los: 

1. Prática – a aprendizagem só é alcançada quando uma habilidade ou conceito é 

cristalizada; é necessário praticar para construir a aprendizagem. 

2. Descontextualização – o mediador deve usar uma variedade de conteúdos e contextos 

como veículo de construção de conceitos; 

3. Significado – será facilitado  pela orientação de discussões reflexivas e acom-

panhamento das experiências de aprendizagem dos educandos, por parte do 

facilitador; 

4. Recontextualização – viabilizar a conecção dos novos conceitos às aprendizagens 

anteriores; 

5. Realização – estimular os alunos  a realizarem e ou viverem situações que necessitem 

do uso das mais recentes habilidades adquiridas, seja necessário. 

 

3.3.3- Algumas intervenções pedagógicas 

 

            Os programas de aprendizagem que desafiam o corpo são compostos pelo mundo que 

o circunda, que é o mundo em que ele vive e que lhe apresenta os desafios práticos da vida. 

Rubem Alves (2006) exemplifica este fato da seguinte forma: basta cortar uma cebola ao 

meio: ela é formada por uma série de anéis concêntricos. Bem no centro está o corpo. O seu 

primeiro desafio é o primeiro anel. O último anel não lhe provoca o menor interesse porque 

ele está muito longe da sua pele Ele só se interessará pelo último anel quando chegar ao 

penúltimo. Pensemos então em qual é o primeiro entorno da criança. Essa palavra "entorno" 

significa aquilo que está "em torno", o espaço que pode nos dar vida ou matar. 

            O primeiro entorno da criança é a sua casa e este foi o nosso ponto de partida nos  

trabalhos de intervenção com as crianças e jovens, tomando a “casa” como seu objeto de 

conhecimento do mundo.Os trabalhos de mediatização pedagógica do ano de 2010 foram 

todos pautados na idéia de construção de uma casa, fazendo uma analogia da mesma com a 

construção pessoal. 

            Com objetivos de organização de idéias, sistematização de pensamento, elaboração de 

textos, escritas espontâneas, cálculos, probabilidades, elaboração de estratégias e noções de 

arte,os alunos construíram casas com pinos plásticos; desenharam, criaram textos em prosa e 

versos, resolveram desafios matemáticos e trabalharam ecologia e meio ambiente, como nos 

mostram as figuras (5 e 16) .  

             O trabalho de mediação pedagógica exige, como já dissemos,principalmente três 

critérios : intencionalidade e reciprocidade, transcendência e significado. Trazer significado a 

um conhecimento nos exige objetivos bem definidos, que provoquem o desejo de 

conhecer;onde a execução das atividades transformem as informações em conhecimentos, 

transcendendo áquele momento . 
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       Fig 5 – Casa de pinos                                                      Fig.6- Crianças construindo 

 

           Os alunos atendidos na Sala de Recursos foram provocados a pensarem em si mesmos 

como uma casa, descreveram seu corpo e mente como descreveriam sua casa; fizeram 

analogias entre sua vida, sustentabilidade e produção e a vida real de uma casa.  

           Foi muito interessante descobrir com eles valores que regem suas vidas e a vida em sua 

casa;comparar o seu alicerce e o alicerce de sua morada;os valores de seus pensamentos como 

seu “telhado”; o coração como bomba de vida e a vida da casa, etc. 

           Deram significado aos desenhos, coloridos, construções materiais, literárias ou 

matemáticas; trataram da ecologia do mundo, do ser e da casa; vislumbraram as 

transformações físicas pessoais e as transformações materiais das construções; compararam 

ferramentas e materiais de construção  aos  valores,ações e  princípios, foi mesmo muito grati-

ficante. 

           Os trabalhos aconteceram de forma individual ou em pequenos grupos conforme 

afinidades, como veremos nas imagens que se seguem. 

 

 

                                    
 Fig.7- esquema corporal                                           Fig. 8- Produção escrita 

 

                      
 

Fig.9- Desafios na Web                                      Fig.10- Leitura e ilustração de livro 
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          Entendendo que a escola deve estar preparada para receber o aluno e não o oposto, certa 

de que a função precípua dela é promover a educação que contribui para a transformação do 

indivíduo; propusemos a mudança na maneira como o professor vê o aluno:a criança não pode 

permanecer em uma mesma situação de aprendizagem, sem que lhe seja oferecida 

oportunidades de desenvolvimento, até onde seu funcionamento nos permite descobrir que é 

capaz de chegar. 

         O professor não pode descuidar de que, numa relação de aprendizagem, a mediação 

deve ser planejada de forma intencional e ajustada às necessidades dos educandos.            

Naquela oportunidade de trabalho, oferecemos condições para que os educadores 

(professores, auxiliares e gestores), revissem conteúdos pedagógicos, filosóficos, 

metodológicos relacionados ao desenvolvimento humano. Estes trabalhos deram-se nos 

estudos semanais promovidos pela escola e que fomos coordenadores. 
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IV Capítulo 

 

INTERVENÇÃO EDUCATIVA – UMA PEDAGOGIA MEDIATIZADA 

 

           Os piagetianos veem a aprendizagem como sequencia de experiências que se associam 

ao conhecimento já adquirido; a estrutura mental se redefine e torna-se capaz de 

aprendizagens mais complexas. As ideias Vygotskyanas relatam o processo de 

desenvolvimento do indivíduo e o aprendizado da experiência humana como culturalmente 

organizada. Aqui usaremos a exposição de Ferreira (2003) para esquematizarmos o 

desenvolvimento da criança; ela usa o talento como miolo de uma flor de seis pétalas; ali fica 

o pólen como capacidade criadora, é a porta de entrada do desenvolvimento daquele ser vivo 

– o input determinado por Feuerstein. A flor composta de seis pétalas específicas que se 

relacionam integralmente entre si, será separada apenas didaticamente, para facilitar a 

mediação ( fig.15) 

           Buscando integrar as teorias e conceitos estudados e apreendidos, avaliamos as 

crianças que nos foram encaminhadas para atendimento na sala de recursos pedagógicos para 

que assim, ao detectarmos o seu desenvolvimento real e assim planejássemos as intervenções 

necessárias. Buscamos garantir seu potencial para aprendizagem , através de um trabalho de 

mediação. 

           A confiança nos talentos de cada aluno (a) trabalhado (a) oportunizou situações de 

trabalho pedagógico que favoreceram a construção e ou desconstrução de aprendizados, 

através dos atos mentais e critérios cognitivos – Anexos p.76-79 

          Os alunos que receberiam a intervenção pedagógica apresentavam necessidades que 

nem sempre exigiam mediação planejada, em todas as pétalas (fig. 15); mas com certeza, a 

mediatização nas atividades foi sempre valiosa. 
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Fig. 11- Flor de seis pétalas – (Ferreira, 2003) 
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         Maria Terezinha Santos, em seu livro Bem-vindo à escola (2006), afirma que a 

sensibilização quanto às questões pedagógicas é prejudicada pela concentração no aspecto 

burocrático e desemboca na desvalorização dos espaços possíveis de estudo e de 

aprendizagem permanente na escola. Isto nos leva a pensar e planejar ações de fortalecimento 

das “pétalas” que compõem o talento individual, pois a mediação de aprendizagem implica o 

reconhecimento da diversidade dos alunos. 

 

4.1- As pétalas e alguns exemplos de mediação 

 

             Buscando mediar às potencialidades do individuo e o estímulo oferecido pelo 

contexto vivencial do aprendente realizou-se intervenções pedagógicas, planejadas e 

avaliadas. 

 

Desenvolvimento Características Intervenção Pedagógica 

1- Linguagem Construção do vocabulário, 

articulação e organização do 

pensamento. 

- leituras, conversas, relatos e 

recontos orais, histórias com 

fantoches,etc. 

2-Neurossensório-motor Esquema corporal, 

lateralidade, estruturação 

espacial, tônus, postura, 

coordenação viso-motora e 

dinâmico-manual. 

- colagens, quebra-cabeça, 

traçados, jogos, montagens. 

3-Intelectual Tempo de concentração, 

nível de leitura, de escrita, 

raciocínio lógico 

- Atividades do PEI – pontos, 

interpretações, Jogos na 

Web, caça-palavras 

 

4-Escolar Organização do estudo, 

estética, higiene, partici-

pação, conhecimento. 

-calendários, listas de com-

binados, fantoches, jogos de 

estratégias. 

5-Social Construção do relacio-

namento grupal, família, 

trabalho 

-trabalhos em grupo, cons-

truções, desafios 

6-Afetivo Procura resolver as 

dificuldades, autonomia, 

construção do humor sau-

dável, relação com a figura 

da autoridade. 

- sociodrama, dinâmicas de 

grupo, fantoches, jogos na 

web. 

 

 

4.2- Buscando concluir 

 

“A mudança é componente inevitável da vida (...). Abrir espaços de 

mudança, promovendo a autonomia do sujeito em relação ao seu 

próprio processo de aprendizagem, desenvolvendo a metacognição...” 

                                                                  Júlia F. Gonçalves /2008 

 

          Neste trabalho não pretendemos, simplesmente, falar das lacunas ou déficits existentes 

na prática pedagógica em relação aos educandos com dificuldades de aprendizagem, o nosso 

enfoque foi nas potencialidades destes e nas possibilidades de trabalho com os mesmos. 
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          Seguindo a linha de pensamento onde o processo de desenvolvimento é um sistema 

aberto, cheio de possibilidades, de criação e liberdade, compreendemos a aprendizagem 

humana como uma rede de interações, vínculos, compromissos e papéis que constituem um 

sistema complexo onde nossa atuação, intervenção e mediatização envolvem não apenas o 

aprendente, mas a família, a escola e a sociedade.  

           Com o objetivo de efetivar o trabalho de intervenção psicopedagógica, através da Sala 

de Recursos existente na unidade de ensino e que nos serviu de laboratório de trabalho, na 

busca de promover a modificabilidade cognitiva nos alunos com dificuldades de 

aprendizagem, consideramos as dificuldades do indivíduo relacionado ao fato de como se dá o 

conhecimento, principalmente, em função de sua privação cultural que não está 

necessariamente ligada à situação social e econômica. Validamos assim a moficabilidade de 

aprendizagem que cada indivíduo possui diferencialmente, de acordo com os vínculos e 

relações de sua história real. 

          O mundo atual volta o seu olhar, seu ouvir e entender, para as minorias excluídas; as 

diferenças culturais, psicológicas ou neurológicas produzem diferenças pedagógicas, uma 

análise sobre a relação existente entre a formação acadêmica e o desempenho profissional dos 

educadores provocou questões que buscamos responder durante nossa pesquisa bibliográfica, 

de observação e atuação. 

 

4.3- Encontrando respostas na afetividade,mediação e cognição 

 

          O que professores têm feito ou pretendem fazer para ajudar seus alunos a aprenderem a 

partir de suas realidades e experiências de vida? Eles enriquecem a interação 

aprendiz/ambiente com ingredientes que pertencem a um mundo de significados e intenções, 

valores e objetivos culturalmente transmitidos? As teorias “visitadas” nos cursos de graduação 

e até mesmo de especialização estão incorporadas aos planejamentos pedagógicos? Ou ainda, 

elas fazem parte do ideário pedagógico do professorado? 

          São muitas as questões que levantaram a hipótese defendida neste trabalho: o educador 

que conhece e aplica a EAM (experiência de aprendizagem mediada) em sua práxis 

pedagógica, desenvolve nos aprendizes a autoconfiança, a autonomia e consciência da 

modificabilidade de sua estrutura cognitiva, favorecendo a efetivação de novas aprendizagens.     

Ao compreendermos que nosso aluno nos serve de espelho, enxergamos os percursos traçados 

e as possíveis necessidades de alterações de percurso, o que comprova a intencionalidade do 

trabalho pedagógico mediado. 

          É necessário que o educador considere que o processo ensino/aprendizagem é sempre 

um caminho de mão dupla, o que nos leva a refletir sobre nossa modalidade de aprendizagem 

e a sua transposição para a prática ensinante. Quando entendemos que só conseguiremos criar 

felicidade se pararmos com a utopia da criação da Terra perfeita e do homem perfeito (Tejon, 

2005), e que pessoas resignadas não salvam nem a si mesmas, abriremos a ferida, iremos 

limpá-la e olhá-la profundamente, para assim podermos fazer uso do que temos,acreditando 

no que é possível e buscando o que é viável e real. Nossos cursos de graduação “ensinam” 

isto? 

           A construção do ideário pedagógico do professorado acontece no momento em que se 

descobrem as “realidades secretas” que precisam ser exploradas, com calma e lucidez, para 

assim decifrar o caminho a ser percorrido. 

          Sabendo hoje que Isaac Newton era desatento na escola e de baixo desempenho 

acadêmico; Albert Einstein foi incompreendido; Louis Pasteur foi considerado aluno 

medíocre em química; Charles Darwin era “malandro”; Gilberto Dimenstein e Rubem Alves 

foram maus alunos, o que pensar sobre nossa prática acadêmica?  
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           Durante as três décadas de atuação docente, principalmente nos período de formação 

de professores, ativemo-nos à crença de que “com martelo e bigorna, fogo e braços, é que 

forjamos nossa realidade”; são nossas ações, baseadas em nossos conhecimentos e 

estruturadas em nossos ideais, que dão movimento ao prato que sustenta o “barro” que será 

forjado. Isto mesmo, forjado, pois só nos transformaremos no que nos é intrínseco, se houver 

planejamento e exemplo.  

          Somos criadores instalados na criatura; para acionar o nosso lado criador, a chave é a 

realidade – fluxo vital, só assim se enriquecerá a interação aprendiz/ambiente, com 

ingredientes que pertencem a um mundo de significados e intenções, valores e objetivos 

culturalmente transmitidos. 

           Em nossos cursos de graduação, nas licenciaturas mesmo conhecendo as teorias mais 

visitadas da construção do conhecimento, são poucos laboratórios de pesquisa, 

adequadamente orientados; os graduandos vivenciam um estágio acadêmico que, na maioria 

das vezes, nem é supervisionado. A impressão que se tem é a de que, permanecendo neste 

nível, o profissional e a escola se esquecem de acontecer como organismos vivos, que 

favorecem o input, promovem a elaboração e o output que caracterizam o ato mental, 

garantido ao indivíduo à disponibilidade de aprender a aprender, aumentando o poder de sua 

mente e de seu potencial de adaptabilidade (Fonseca/2005). 

              Isto justifica a formação continuada do educador/aprendiz e a ação responsável de 

atuação intencional/mediada, junto aos educandos. O nosso século quer oferecer-nos a visão 

de mundo através da mediação, que é intencional e tem reciprocidade; constrói significados e 

transcende da realidade concreta. “O educador é peça chave, ele transmite valores, motivações 

e estratégias. Ajudará a interpretar a vida (...). Se não somos capazes de ensinar, será 

impossível aprender.” (Feuerstein/2002). 

           Sem lançar mão de receitas que propõem uma ação simplista a uma atividade tão 

complexa, venho propor algumas ideias para os educadores mediadores se inspirarem, 

refletirem, questionarem: 

 

1- MEDIADOR (A) é o (a) educador (a) que acredita nas múltiplas inteligências e na 

plasticidade cerebral. 

 

Desafio à reflexão:  

“Ensinar exige a convicção de que  a mudança é possível” ( Paulo Freire ,2009) 

 

2- MEDIADOR (A) é o (a) educador (a) que sabe gerir o seu trabalho de forma 

intencional e planejada. 

 

Desafio à reflexão: 

“Ensinar exige rigorosidade metódica, pesquisa, criticidade.” (Paulo Freire, 2009) 

 

3- MEDIADOR (A) é o (a) educador (a) que faz uso do processo de transfere 

(bridging);é a ação de ponte, de relações, onde se aprende o conceito ou o princípio de 

pensamento – Aprender a prender. 

 

Desafio à reflexão: 

“Assim são os saberes: ferramentas. Ninguém aprende ferramenta para aprender 

ferramenta. O sentido da ferramenta é o seu uso na prática. O sentido de um saber é o 

seu uso na prática.” ( Rubem Alves,2002) 
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4- MEDIADOR (A) é o (a) educador (a) que entende sua função no impulsionamento da 

maturação da estrutura cognitiva do sujeito. 

Desafio à reflexão: 

               “Professores, grosso modo são, provavelmente, a mais ignorante classe de seres no  

            inteiro grupo de trabalhadores mentais.” (Henry L. Mencken- 1880-1956) 

 

5- MEDIADOR (A) é o (a) educador (a) que modula a intensidade do estímulo de acordo 

com a necessidade do mediado. 

 

Desafio à reflexão:  

“Marcada pela presença intencional do outro, a mediação é uma qualidade funda-

mental para que a criança insira-se na ordem humana.” (Cristiano M. A. Gomes, 2002) 

 

 

6- MEDIADOR (A) é o (a) educador (a) que extrapola o dia-a-dia, transcendendo 

relações e produzindo “verdades” junto ao mediado. 

 

Desafio à reflexão: 

“Na ausência da crença na modificabilidade, ou na relutância para se engajar na sua 

aplicação, o sistema educacional torna-se anêmico, manifestando, na melhor das 

hipóteses, uma proposta de aceitação passiva, que é aceitação do indivíduo como ele é. 

Na pior, a escola rejeita-o de modo espartano, quando sua condição não preenche aas 

expectativas da sociedade.” (Feuerstein e Feuerstein,1994). 

 

            Toda ajuda oferecida no processo de mediação deve mostrar-se ajustada ao percurso 

percorrido pelo aprendiz no processo de construção dos conhecimentos; estes ajustes  

determinam o valor das intervenções pedagógicas. 

             É importante que  todos os envolvidos no processo de ensino/aprendizagem 

compreendam o papel e a função de mediador, para assim colaborar  com a superação da 

exclusão. 

“ O educador é peça-chave (...). 

 Nós educadores estamos mais em jogo do que as crianças e jovens.  

Se não formos capazes de ensinar, será impossível aprender” 

(FEUERSTEIN,1994, apud GOMES,2002)          
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ANEXOS 

 

1- Trabalhos realizados na Sala de Recursos Pedagógicos 

 

 

 

             Aluna do 2º ano fundamental realizando atividades de intervenção na coordenação 

motora fina; trabalho de lateralidade e localização espacial. Trabalhamos o corpo, os cuidados 

necessários e suas partes. 
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 Aluno do 5º ano – Fundamental, trabalhando a escrita, 

organização temporal dos fatos.  
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           Alguns trabalhos de intervenção são realizados no grupo. Isto é feito para viabilizar a 

parceria entre os componentes, além de testar a máxima de Vygotsky  “aprendemos com os 

iguais e crescemos com os diferentes.” 

 

 

 

          Na era das tecnologias, não podemos deixar de explorar os recursos pedagógicos 

existentes na web. Um dos momentos de atividades na Sala de Recursos é o de trabalhos de 

alfabetização, desafios lógico-matemáticos, localização espacial, cálculos e outros oferecidos 

pela web. 
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Projeto de Intervenção /SR - 2010 

              

Alunos trabalhando competências espaciais.  

 

 Exposição de trabalhos na Feira Literária/2010 
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“As interações  mediatizadas devem mostrar a confiança do mediatizador  

na habilidade dos mediatizados ou no empenho que colocam na realização  

das tarefas para aprender e aplicar modos de pensamento apropriadaos  

e para adotar estratégias de resolução de problemas.” 

( FONSECA, 2002 – p. 39) 


