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RESUMO

Este artigo tem como objetivo compreender a concepção de mediação pedagógica como ação determinante
para o adequado exercício docente. E, para tornar o tema esclarecedor, será traçada uma abreviada discussão
sobre desenvolvimento e aprendizagem na visão de Piaget e Vigotski, entendendo, a incompatibilidade de
concepções entre os autores, e essas concepções frente ao conceito de mediação. Daí, uma breve reflexão
será compartilhada sobre a mediação pedagógica e prática docente a partir de quatro princípios básicos: ser
consciente, ser participativo, ser premeditado, ser organizado. Esses princípios, quando entendidos, não
somente como interventores da prática pedagógica, mas como comprometimento filosófico e científico dela,
marcam o fazer docente, levando-o ao alcance do bom aprendizado.
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ABSTRACTO

Este artículo tiene como objetivo comprender el concepto de mediación pedagógica como un factor
determinante para la acción apropiada de ejercicio docente. Y, para hacer más claro el tema será trazado un
breve debate sobre el desarrollo y el aprendizaje en vista de Piaget y Vygotsky, teniendo en cuenta la falta de
correspondencia entre las concepciones de los autores, y estas concepciones en contra del concepto de
mediación. Por lo tanto, una breve reflexión será compartida en la mediación y la práctica de la enseñanza
basada en cuatro principios básicos: ser consciente, ser participativo, ser deliberadas, ser organizado. Estos
principios, cuando se entiende, no sólo como la intervención práctica pedagógica, sino como filosófico y
científico de su compromiso, con motivo del maestro, que lo llevó a alcanzar un buen aprendizaje.

Palabras clave: Desarrollo, Medición, Maestro

INTRODUÇÃO

Muitas abordagens sobre o desenvolvimento humano foram sendo elaboradas ao longo dos anos,
principalmente a partir do final do século XIX. Hoje, o acervo das diferentes escolas de psicologia sobre o
tema é extenso. E, em meio a tantas concepções, há duas que se destacam, principalmente na área da
educação: a psicologia genética e a histórico-cultural. As duas consideram o sujeito como ativo na construção
e organização do seu desenvolvimento, seja pela explicação das estruturas mentais ou pelas funções
superiores do pensamento. As duas defendem que o desenvolvimento do sujeito é fruto da interação entre os
fatores biológicos, ou a estrutura filogênicas, e os fatores do meio.

A concepção de mediação será argumentada com base nas ideias de Piaget e Vigotski, na tentativa de
relacionar a formação genética e cultural como fatores interligados e mediatizados, interferindo, assim, no
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desenvolvimento humano. É sabido que Piaget não defende o mesmo ponto de vista de Vigotski e, aqui, não
haverá uma tentativa de aproximação de suas teorias, mas pontuar uma e outra e, a partir disso,
compreender a concepção de mediação pedagógica como ação imprescindível ao exercício docente. Esse é o
objetivo maior do artigo.

No sentido mais amplo, mediação pode ser entendida como os variados processos de interação entre os
sujeitos. Logo, esse conceito é levado à discussão como sendo resultado do envolvimento histórico, cultural e
social na vida humana.

A mediação pode ser entendida como o processo de interação que ocorre entre os
sujeitos. Portanto, no desenvolvimento de um indivíduo são vários os elementos
mediadores: pais, irmãos, amigos, colegas, e quaisquer outros sujeitos mais
experientes da cultura na qual o indivíduo em desenvolvimento está inserido. Isto
ocorre porque embora o sujeito nasça numa cultura, ele não nasce com a cultura
internalizada e por isso depende de outros agentes mediadores para aprender e se
desenvolver no seu contexto sócio-cultural (PIMENTEL; SANTOS, 2008, p. 146).

No tocante à mediação é um desafio envolver Piaget no debate, uma vez que o autor chega a ser considerado
“negligente” quanto à importância dos fatores sociais no desenvolvimento humano (LA TAILLE, 1992, p.11).
Mas, é importante dizer que Piaget também valida os fatores sociais nesse processo. A forma como ele
percebe o meio na construção da inteligência é que difere da de Vigotski.

A mediação, numa perspectiva construtivista e interacionista do desenvolvimento, embolsa uma lógica de
organização e influência cultural e social na formação do sujeito. Por isso, é muito comum estabelecer uma
estreita relação entre o tema e as ideias de Vigotski. Mas, como os fatores sociais podem ser entendidos
como mediadores na construção humana?
Antes de explorar o tema, propriamente dito, é importante pontuar as principais ideias de Piaget e Vigotski
para, inicialmente deixar clara a perspectiva de desenvolvimento e aprendizagem dos autores, e, daí, se
perceba os limites e possibilidades que um e o outro promovem, no que diz respeito ao tema. Depois de
serem discutidos esses pontos, a concepção de mediação pedagógica será apresentada.

PIAGET E A RELAÇÃO DO HOMEM COM O MEIO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

Piaget, em suas pesquisas, “baseia a psicologia na adaptação do homem ao meio e cria, deste modo, a
epistemologia da interacção indivíduo-meio” (DOLLE, 2005, p.70). Então, é visto que a base dos estudos de
Piaget não está na mediação, mas na adaptação. De forma arriscada e resumida é possível pensar o seguinte:
enquanto o biólogo usa o termo ADAPTAÇÃO, Vigotski utilizará como palavra-chave em psicologia, o termo
MEDIAÇÃO para descrever a construção da inteligência humana. Essas palavras marcam a grande diferença,
entre os dois teóricos, na relação do homem com o meio.

Quando Piaget associa o desenvolvimento à adaptação, de certa forma, restringe, esse processo aos fatores
orgânicos: como o sujeito se organiza a partir de diversos graus de equilíbrios das ações – os sistemas de
operações. Isso significa que a interação, a qual se reporta, não prioriza as condições do meio para o
desenvolvimento do sujeito, mas como as condições do meio são importantes para levar o sujeito a se
desenvolver. Para ele “uma vez que todo conhecimento é produto de interacções entre o indivíduo e seu
meio, o conhecimento provém da actividade do sujeito e, em particular, da sua capacidade de extrair do
elemento do meio, ou objecto, as suas propriedades” (DOLLE, 2005, p.70).

Com a afirmação citada por Dolle é possível ratificar que Piaget inclui os fatores sociais como importantes na
formação humana. Mas, ao mesmo tempo em que afirma que o conhecimento é produto das interações entre
os indivíduos e o seu meio, também afirma que esse conhecimento provém da atividade do sujeito – modelo
cibernético. O foco está no indivíduo.

Piaget, ao escrever sobre os estágios de desenvolvimento – do sensório motor até o operatório formal – e
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afirma que “o homem não é social da mesma maneira aos seis meses ou aos vinte anos de idade” (PIAGET,
1977, p.242, apud TAILLE, 1992, p.12). Nesse sentido, o foco do autor recai na “qualidade da troca
intelectual entre os indivíduos” (TAILLE, 1992, p.12). A palavra &39;entre&39; apontada na citação, não está
relacionada aos sujeitos, mas a espécie. Ou seja, ele não se detém em perceber como os homens, em sua
relação social e cultural, ao longo dos anos constroem seu intelecto. Ao contrário, ele procura explicar como o
indivíduo na espécie humana alcança um grau adequado de socialização tal que atinja o equilíbrio e a
adaptação.

O conceito de representação elucidado por Piaget ilustra a ideia exposta, anteriormente.

Para Piaget, no nível sensório-motor, a criança e o meio, inicialmente, constituem
um todo indiferenciado, onde os objetos não têm permanência. (...). Segundo o
autor, para se constituir o universo representativo e ultrapassar o nível
sensório-motor, duas espécies de atividades novas têm que ser conquistadas, a
saber, estender o tempo-espaço atuais para o tempo-espaço contínuos e coordenar o
universo do sujeito com o dos outros indivíduos (PILLAR, 2012, p.32).

No momento em que Piaget fala sobre a construção da representação na criança, ele não mostra preocupação
em dizer o quanto esse meio interferirá na elaboração do conceito de representação na criança ou em como o
adulto pode participar disso. Mas, ressalta as etapas pelas quais a criança passa e o que é necessário
(esquemas mentais) para que essa “capacidade seja alcançada ou modificada”. É por meio do contato da
criança com os objetos apreendidos, manipulados que as estruturas mentais caminham para um nível mais
complexo.

Esses objetos, manipulados pela criança, não podem ser apontados como “mediadores” da formação desse
sujeito. Para que esses objetos sejam mediadores, as representações sociais atribuídas a eles e suas
interferências, auxílio ou colaboração no desenvolvimento da criança precisariam ser observados e validados.
Porém, como já é visto, Piaget não traz essa reflexão.

É exatamente na validação da interferência dos fatores sociais no processo de desenvolvimento do sujeito que
Vigotski se diferencia de Piaget. Foi a partir desse recorte que o psicólogo russo arrolou a teoria
histórico-cultural e defendeu a formação do homem a partir da sua interação no meio social e iniciou o
trabalho sobre mediação.

VIGOTSKI E A RELAÇÃO DO HOMEM COM O MEIO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO – A
MEDIAÇÃO

Enquanto alguns teóricos apresentam uma explicação sobre o desenvolvimento humano pautada no
funcionamento das estruturas cerebrais, ou argumentam que as diferenças entre animais são maiores ou
menores no que tange às estruturas genéticas, Vigotski se apoia na ideia de que as diferenças entre os
animais e o homem se originam com o início da cultura.

Enquanto animais são quase totalmente dependentes da herança de traços de base
genética, seres humanos podem transmitir e dominar os produtos da cultura (...). Os
traços especificamente humanos, portanto, são adquiridos no domínio da cultura por
meio da interação social com os outros (VAN DER VER e VALSINER, 2009, p.211).

Para Vigotski o homem é capaz de usar a natureza em seu favor, e, assim o faz na relação com o outro.
Nessa troca, ele cria condições de comunicação e constroi uma sucessão de acordos coletivos que se
sustentam e perpassam de geração a geração por meio da sociedade. Os sujeitos intervêm e muda a história,
em prol de si mesmos ou desse coletivo.

O que caracteriza o homem em sua condição humana é exatamente a capacidade de projetar, antecipar,
inferir, planejar e executar tarefas. Por isso, na relação entre os sujeitos para uso e domínio da natureza a
seu favor, ele cria os instrumentos e os signos, porque apresenta capacidades próprias da sua espécie.
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Friedrich Engels e Karl Marx, que influenciaram Vigotski, também afirmam: “uma diferença básica entre
animais e homens: animais usam a natureza, enquanto seres humanos controlam a natureza” (VAN DER VER
e VALSINER, 2009, p.218). E, esse controle é possível pela capacidade adquirida, na espécie, em utilizar os
instrumentos e os signos.

Para Vigotski “o sistema de signos (a linguagem, a escrita, os sistemas de números) (...) produzido
culturalmente provoca transformações comportamentais e estabelece um elo entre as formas iniciais e tardias
do desenvolvimento” (VIGOTSKI, 2010, p.26). Fica claro, portanto, que esse sistema, interfere nas
transformações comportamentais e do desenvolvimento humano, influenciando diretamente a estrutura
cultural.

Da mesma forma que o homem utiliza os signos, também utiliza os instrumentos. Esses instrumentos
exercem influência no e para o homem como forma de “fenômenos psíquicos mediatizados” (FRIENDRICH,
2012, p.53).

“A uma criança de dois anos e meio damos a tarefa de levantar a mão direita,
quando lhe mostramos um lápis e a de levantar a mão esquerda quando se tratar de
um relógio. Em uma primeira série de tentativas, o pesquisador faz a criança repetir
a tarefa durante muito tempo e ela não chega a memorizar o vínculo entre a mão
direita e o lápis, e entre a mão esquerda e o relógio; em uma segunda série são
introduzidos determinados “instrumentos”. Perto da mão direita da criança, o
pesquisador põe uma folha de papel que a criança pode relacionar com o lápis e,
perto da mão esquerda, ele encontra um termômetro que faz com que ele se lembre
do relógio. Depois da introdução desses “instrumentos”, a maioria das tentativas se
desenvolve sem erro, pois a criança se refere aos “instrumentos” que facilitam a
memorização demandada” (FRIENDRICH, 2012, p54-55).

O homem em exercício de suas funções psíquicas superiores, processa constantemente fenômenos psíquicos
mediatizados. Os componentes da natureza ou meio social lhe servem de instrumentos para criar, dar suporte
às suas ações cotidianas, a sobreviver, a conviver em coletividade. Por essa razão, os fatores sociais são
levados tão a sério na teoria vigotskiana.

Da mesma forma dos instrumentos, os signos também estão presentes nesses fenômenos mediatizados. Se
por um lado, o indivíduo utiliza instrumentos para elaborar pensamentos mais complexos, esse pensamento
mais complexo somente existirá mediante aos sistemas de signos criados por ele.

Em rápidas palavras, os instrumentos e signos são criados pelo homem e utilizados por ele num processo de
instauração da sua espécie e da estruturação da sociedade que é histórica, social e cultural. De forma ousada,
é possível dizer que é um processo de retroalimentação e feedback entre o homem e o mundo. Não há como
explicar desenvolvimento sem o mundo nem, tampouco, o mundo sem o homem em sua estrutura filogênica.

A “formação das funções psicológicas superiores (FPS) é decorrente do caráter mediatizado da atividade
humana” (FACCI, 2010, p.126). É na busca da satisfação das necessidades básicas que o homem desenvolve
suas faculdades mais complexas e essas são criadas historicamente.

MEDIAÇÃO NA CONCEPÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL

Vigotski afirma que o curso interno do desenvolvimento da criança pode ser percebido a partir das
possibilidades que ela oferece, mediante suas “ações” ou respostas apresentadas por aquilo que ela já
consegue resolver, independentemente, ou não. Esse momento entre o saber fazer sozinho e o não saber, ele
chama de zona de desenvolvimento proximal que é:

A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento
potencial, determinando através da solução de problemas sob a orientação de um
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adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (VIGOTSKI, 2010, p. 97).

Além dos conceitos de zona proximal e real, a citação traz outro dado que complementa a ideia central dessa
concepção que é o nível desenvolvimento potencial: é um nível de maturidade que ainda não está tão
aproximado do nível real, mas está “em níveis superiores da zona potencial (...) que concretizam-se no poder
fazer com ajuda” (DÍAZ, 2011, p.49). Aqui entra em cena a relação de maturidade e aprendizagem que se
completam e empurra para frente o desenvolvimento (VIGOTSKI, 2010). A teoria da zona de
desenvolvimento proximal é explicada pela concepção de mediação

Seja de um ponto de vista sociológico, filosófico ou religioso, a mediação sempre é considerada como um
elemento que une ou separa duas partes, mas que em certa medida, mantém um vínculo pela divergência ou
convergência das partes. Ou seja, há sempre um ponto em comum que está sendo destacado entre dois
elementos. É assim, por exemplo, na visão do silogismo, na religião, em Hegel e na de Vigotski.

Vigotski, ao estudar os processos psíquicos superiores, afirma que eles são “sempre e necessariamente
composto de três elementos: a tarefa (A), o instrumento (I) e o processo psíquico necessário (B) para
resolver a tarefa” (VIGOSKI 1930, apud FRIENDRICH, 2012, p.55). Em síntese, ele assegura que, ao tentar
realizar uma tarefa, o homem busca um tipo de instrumento ou signo (seja ele a linguagem, a escrita, o
número, um objeto ou mesmos as representações psicológicas) para solucionar o seu desafio.

A estrutura de operações com signos - seus significantes e significados requer um elo intermediário entre o
estímulo e a resposta frente à situação-problema confrontada pelo organismo (VIGOTSKI, 2010, p33). Por
isso, na percepção do autor, é insuficiente considerar, na atividade humana, os comandos e os resultados de
uma tarefa como fruto das relações mediatizadas. As tarefas envolvem os fatores simbólicos e instrumentais
para concluir sua missão.

O conceito de mediação, portanto, na perspectiva histórico-cultural se dá quando são consideradas as
influências biológicas e naturais do homem, assim como os resultados dessas influências sobre a natureza,
para seu próprio uso. Essa relação entre o homem e o mundo não se organiza de forma dependente e
condicionada ao desenvolvimento maturacional, tampouco é observado o lugar do homem no mundo a partir
das influências do mundo sobre ele. Mas, o processo de desenvolvimento e aprendizagem humana se dá
numa relação dialógica entre o que é natural e histórico-cultural.

A convicção de Vigostki em relação às questões sócio e culturais no desenvolvimento humano influenciou,
também, sua visão sobre a deficiência. Para ele, a deficiência não podia ser vista apenas pela limitação do ser
humano, mas como o contexto histórico e social era determinante no papel que esse sujeito ocupava na
sociedade.

As relações mediatizadas marcam todo o pensamento de Vigotski. Foi por essas relações que ele percebeu as
possibilidades, desafios e mudanças no desenvolvimento humano, dando destaque às potencialidades que o
organismo é capaz de explorar. Para ele, mais importante do que a deficiência, é em que o indivíduo pode se
tornar capaz de desenvolver. Ele dizia: “Lo más importante es que, junto con el defecto orgánico están dadas
las fuerzas, las tendencias, las aspiraciones a superalo o niverlalo” (VIGOTSKI, 1997, p.16).

Vigotski observou o desenvolvimento da criança com ou sem deficiência não somente sob o ponto de vista
das condições orgânicas, mas nas interferências dos constructos sociais sobre a formação individual. É sobre
esse mundo mediatizado que sua concepção de desenvolvimento e aprendizagem foi gerada, contribuindo, de
forma especial, com a educação. E, com base em suas convicções será abordada uma ideia sobre mediação
pedagógica, visando, com isso, uma reflexão sobre a prática docente que atenda aos interesses de todos os
alunos.

A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA

Na concepção de Vigotski, adotando as ideias de Blonski (1924, p.25), “educação é uma ação premeditada,
organizada e longa sobre o desenvolvimento de determinado organismo” (VIGOTSKI, 2004, p.1). É, então,
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por meio de uma ação organizada e consciente que a pedagogia deve estar resguardada, conhecendo as leis a
que está sujeita e os procedimentos que deve adotar ou lançar mão.

A educação formal, que está sob a guarda da pedagogia “caracteriza-se por ser institucional, ter objetivos
explícitos, conteúdos, métodos de ensino, procedimentos didáticos, possibilitando, até mesmo, antecipar
resultados” (LIBÂNEO, 2003, p.169). É, nessa perspectiva, que o educador deve encontrar uma estrutura
educacional que garanta o “bom aprendizado – aquele que se adianta ao desenvolvimento” (VIGOTSKI, 2010a
p. 102). Essa lógica possibilita à edificação de uma prática sustentada pelo princípio da mediação: uma
mediação pedagógica.

Na educação escolar existe um elo que está estritamente ligado entre o professor e o aluno: o
desenvolvimento e a aprendizagem. Essa tríade deve ser considerada como um esquema mediado em sala de
aula. O professor, o aluno e o desenvolvimento e aprendizagem são fatores interligados em que um está em
estado de dependência do outro. O professor executa sua tarefa. O aluno participa da tarefa construída pelo
educador em um processo dialógico. Nessa relação harmônica e organizada ocorre o desenvolvimento e a
aprendizagem.

Com base na relação harmônica entre o professor e o aluno, tendo em vista o desenvolvimento e
aprendizagem do sujeito, é necessário que seja construído um trabalho didático para esse fim. Nesse sentido,
deve ser pensada uma ação pedagógica, que requeira um fazer diferenciado, cuja mobilização dos saberes
docentes entre em cena e assuma alguns princípios básicos. Esse fazer docente toma forma quando é
instituído um tipo apropriado de mediação, que aqui será chamado de mediação pedagógica.

A mediação pedagógica, neste trabalho, é definida como uma concepção de trabalho que envolve a
participação consciente, premeditada e organizada do professor no processo de desenvolvimento e
aprendizagem do aluno. Se a formação do indivíduo requer uma determinada competência profissional que dê
conta da complexidade humana, que seja, esse professor, consciente do seu papel para que premedite seu
fazer, organize sua tarefa e, então, execute seu trabalho, obtendo bom resultado.

A função do professor-mediador requer quatro princípios básicos que serão elucidados para que a ideia de
mediação pedagógica seja mais bem compreendida. São eles: ter participação; ter consciência; ser
premeditado e ser organizado. Esses princípios são os pilares da mediação pedagógica.

QUANTO AO SER CONSCIENTE

O mestre, segundo Vigotski, está sujeito a algumas leis e ele precisa ter consciência disso. “O professor é o
organizador do meio social” e não um “instrumento da educação, no papel de um gramofone que não possui a
sua própria voz e canta o que o disco lhe dita” (VIGOTSKI, 2004, p. 454).

Essas leis, as quais Vigotski cita, se referem ao uso consistente da psicologia, pelo educador. Ele fala de um
profissional que “constroi o seu trabalho educativo não com base na educação, mas no conhecimento
científico” (VIGOTSKI, 2004, p.454). Para o autor a educação está respaldada em interesses que não estão,
obrigatoriamente, vinculados à ciência. E, esse, é o risco de se estruturar um trabalho educativo excludente,
sem levar em consideração as necessidades e potencialidades de todos os indivíduos. Para que o
professor-mediador possa compor esse primeiro princípio, ele precisa ser:

alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de
possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia e
desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos
(TARDIFF, 2002, p.39).

Esse conjunto de saberes assegura que a ciência seja o único caminho para a assimilação da vida. Dessa
forma, o professor não será o instrumento da educação, mas o que exerce seu trabalho mediante ao
conhecimento científico sendo, assim, um profissional consciente.
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QUANTO À PARTICIPAÇÃO

A concepção de participação, seja do ponto de vista dos poderes políticos ou religiosos, seja da sociedade civil
frente à problemática política de cada época, diz respeito ao envolvimento de alguém em determinada
circunstância. Isso, sem dúvida, configura o perfil do homem em sua natureza social.

Do ponto de vista filosófico, sociológico e da psicologia, participar é estar envolvido, é comunicar, é estar a
par. Essa lógica precisa ser assumida no processo de ensino e aprendizagem. Quem assume uma sala de aula
não possui a tarefa de interventor - alguém que pode mudar o curso do desenvolvimento do seu aluno sem
que participe de toda a caminhada.

Para D’Ávila, “fazer aprender, então, não é simplesmente informar ou fazer saber a alguém qualquer coisa.
Ensinar visa provocar uma ação” (D’ÁVILA, 2008, p.44). Essa ação deve ser vista como a emancipação, a
autonomia, a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual do sujeito. Ou seja, é uma tarefa muito mais
complexa e científica do que decidir o que o aluno precisa aprender e organizar seu programa de ensino para
alcançar o objetivo instituído pelo professor.

QUANTO AO SER PREMEDITADO

O professor consciente e participativo, sem dúvida, premedita sua prática. Ele medita, planeja, arquiteta
antes de executar as ações pedagógicas necessárias e apropriadas ao aluno. Ao mesmo tempo, ele rever seus
saberes, se avalia e adéqua seu fazer às demandas apresentadas pelo educando.

Libâneo explica que o plano de ensino “é a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para um ano
ou um semestre; é um documento mais elaborado, no qual aparecem objetivos específicos, conteúdos e
desenvolvimento metodológico” (LIBÂNEO, 1994, p.222). Embora seja reconhecida, por todos os professores,
a importância do planejamento, não basta escrever uma lista de objetivos e procedimentos didáticos para que
o professor seja esse profissional premeditado. É necessário saber qual a intencionalidade real do ensino:
para quem é direcionado o trabalho, a quem está servindo, em que teoria estará construindo sua prática,
quais objetivos pretende alcançar, quem é o sujeito da aprendizagem, como eles aprendem e tantos outros
fatores.

O ato de decidir por antecipação significa garantir um ensino de qualidade e, por consequência, fazer o aluno
aprender. Portanto, é um princípio que envolve proatividade, conhecimento científico e organização do
docente.

QUANTO AO SER ORGANIZADO

Um professor organizado, ‘ordena’ ‘dá forma’ e ‘cria’. Mas, como não se trata de um trabalho de via única,
numa relação pedagógica solitária, a ele será entregue a responsabilidade de pensar em um método
dialógico, participado, levando em consideração a organização biológica e cognitiva própria do indivíduo.

Segundo Macedo, o professor de “ontem” “atuava no contexto da lógica da exclusão”. Mas, “hoje, espera-se
que o professor ensine segundo a lógica da inclusão, o que implica que ensinar e aprender (...) sejam
considerados indissociáveis” (MACEDO, 2005, p.32). Dessa forma, o fazer docente não pode estar vinculado a
uma lógica “adultocêntrica” e, a partir dela, sejam estabelecidos critérios que definam o ensino.

O princípio da organização vai além da técnica. Ele é uma posição também ideológica. O professor-mediador
precisa estar organizado para lutar contra as armas de uma sociedade que elege e seleciona; que traça perfis
ideais de bons e maus alunos; que avalia para excluir. Esse perfil será percebido quando sua prática refletir
esses elementos, aqui apontados.

Os quatro princípios estão interligados. Não funciona desenvolver um deles e deixar o outro de lado, pois
estão todos de mãos dadas. Não se pode ser consciente do fazer pedagógico sem ser premeditado,
organizado e estar participando de todo o processo de ensino e aprendizagem. Além de contraditório, é
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impossível.

A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA E A PRÁTICA DOCENTE

Para Díaz (2011, p.220) a aceleração do desenvolvimento “é proporcionada pela orientação certeira e
oportuna de outra pessoa, constituindo-se numa ajuda eficiente e norteadora que não oferece a solução e sim
o caminho que abrevia o processo de obtenção de aprendizados na criança”. Como diz Weisz:

O professor é que precisa compreender o caminho de aprendizagem que o aluno está
percorrendo naquele momento e, em função disso, identificar as informações e
atividades que permitam a ele avançar do patamar de conhecimento que já
conquistou para outro mais evoluído (WEIZ, 2009, p.65).

Conhecer o caminho de aprendizagem do aluno é fundamental, mas somente é possível com a escuta do que
ele tem a dizer sobre seus conceitos em relação ao que o professor está ensinando. A mediação pedagógica
funciona, exatamente entre o momento da escuta e o da participação do professor no que irá fazer com o que
foi dito pelo aluno. Por isso, essa mediação pode acontecer em um momento individualizado, em atividades
grupais ou mesmo com toda a turma. Inclusive, a intervenção mediada com um aluno, pode servir para o
outro. Isso quem determina é o próprio indivíduo, já que a construção do conhecimento é um processo
intrapessoal.

Os efeitos da mediação pedagógica podem acontecer em qualquer momento da aula. Por ser um fenômeno
intrapessoal, não há um controle sobre isso, por parte do professor. É difícil mesurar o instante em que o
aluno sai de um nível de desenvolvimento para outro, pois isso pode acontecer com uma palavra emitida pelo
docente, com a reflexão de uma imagem, com a fala de um dos colegas quando questiona ou expõe alguma
ideia ou diante de outro episódio. Pode acontecer com um ou com muitos ao mesmo tempo, na ocasião
imediata da mediação ou períodos posteriores. A observação dos efeitos ocasionados pela mediação ou a
aprendizagem, propriamente dita, vai depender dos fatores orgânicos do indivíduo, da atividade proposta e do
que se pretende alcançar.

O desenvolvimento e a aprendizagem do aluno acontecem a partir das conexões dos sistemas cerebrais em
colaboração com as informações do meio. Mas, como afirmam os neurocientistas, “não existem dois cérebros
iguais, pois os detalhes das conexões entre os neurônios são fruto da história pessoal de cada indivíduo”
(COSENZA e GUERRA, 2011, p.39). Por essa razão, a aprendizagem acontece em tempos diferenciados, seja
por motivos ligados às estruturas físicas ou psicológicas, ou mesmo por fatores históricos que estão ligados
diretamente à cultura. Se esses fatores não são bem compreendidos pelo docente, sua prática recai sobre um
modelo de ensino sustentado por métodos de transmissão de conhecimento e não sobre uma concepção do
bom aprendizado, como defende Vigotski.

CONCLUSÃO

Um docente, ao assumir a posição de um professor-mediador há uma necessária mudança de postura. Não se
trata de inovar o ensino com procedimentos didáticos, considerados ideais para a aceleração do
desenvolvimento e da aprendizagem do indivíduo. Esse adiantamento no desenvolvimento do sujeito é
considerado adequado quando, de forma consciente, o que quer dizer, científica, o exercício docente é
organizado e conduzido.

A postura do professor-mediador, quando assumida, rompe os laços de uma educação excludente. Ela existe
para dilacerar um modelo idealizado da formação humana que sustenta a injusta bandeira dos “fracassados”
ao justificar, nos parâmetros socialmente construídos, o espaço dos que aprendem e dos que não aprendem.

As sociedades padronizam seu modo de vida e, esse, repercute em todas as áreas: na beleza, nos hábitos,
nos valores, na estrutura familiar, na organização dos poderes, na organização de classes, na escola, no
ensino, na sala de aula. Portanto, fica como tarefa desafiadora, o rompimento desse padrão, uma vez que o
homem, não sustenta essa coletividade harmônica. A estrutura de sociedade que se tem, obedece a uma
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lógica que sucumbe a essência humana, do ser diferente.

Não há justificativas para alimentar um sistema excludente como se tem. Os desafios são muitos, mas ao que
cabe à escola, é urgente e necessário ser feito. Aqui está um dos muitos caminhos: a mediação pedagógica
como proposta de diferenciação da prática docente que, de certo modo, alcança uma proposta inclusiva da
educação e, portanto, respeitosa na formação individual dos sujeitos.
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