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Tópicos a serem abordados
•O sentido da Mediação da Aprendizagem
•O sentido da Aprendizagem Significativa
•Caminhos para a Mediação da Aprendizagem Significativa no Ensino Superior
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Questões introdutórias
• Duas consequências da mudança do foco no ensino para o foco na aprendizagem:1. Aumento da exigência feita aos docentes de ensino superior, que passaram a ter suas práticas pedagógicas questionadas;2. Pressões de outras variáveis como a diversidade dos estudantes e as avaliações externas no Ensino Superior.

Questões introdutórias
 O perfil técnico do professor de Ensino Superior pode ser analisado a partir de três dimensões:

▪ A formação profissional
▪ A ação didática
▪ As habilidades relacionais
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O QUE SIGNIFICA MEDIAR?
• Palavra dicionarizada a partir de 1670  

• Ato de servir de intermediário entre pessoas, grupos, partidos, a fim de dirimir divergências ou disputas.
• Processo pelo qual o pensamento generaliza os dados apreendidos pelos sentidos.

• Na RELIGIÃO – intercessão junto a um santo ou divindade para obter proteção.
• No DIREITO – procedimento que objetiva promover a aproximação de partes interessadas, na consolidação de um contrato, negócio ou litígio, de forma não autoritária pela interposição  de um intermediário entre as partes em conflito.

O QUE SIGNIFICA MEDIAR?
• No sentido genérico (Jupiassu e Marcondes, 2001) é a ação de relacionar duas ou mais coisas, de servir de intermediário ou “ponte”, de permitir a passagem de uma coisa à outra.
• Na Filosofia Clássica, o termo mediação está ligado à necessidade de explicar a relação entre duas coisas, sobretudo entre duas naturezas distintas.
• Na Filosofia, destacam-se  as concepções de:

• SÓCRATES – Mediação e atitude reflexiva
• PLATÃO – Mediação e uso da metáfora
• HEGEL  – Mediação e consciência
• MARX – Mediação e trabalho
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O que significa mediar a aprendizagem?
 É colocar-se, intencionalmente, entre o 

objeto de conhecimento e o aprendiz,›modificando›alterando›organizando›enfatizando
Transformando os estímulos que vêm do 
objeto, para que o aluno tire suas próprias 
conclusões.

O QUE SIGNIFICA MEDIAR A APRENDIZAGEM?
ProfessorProfessor

ConhecimentoConhecimentoAlunoAluno

Mediação Didática
(expõe, contextualiza, define, 

exemplifica, compara, associa, 
justifica, pergunta, etc.)

Mediação Relacional
(encoraja, incentiva, desafia, 
supervisiona, apoia, escuta, 

aconselha, etc.) 

Mediação Cognitiva
(traduz, relaciona, memoriza, 

aplica, organiza, etc.)
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O QUE SIGNIFICA MEDIAR A APRENDIZAGEM?
• Mediação Didática

• Segundo Nadal e Papi (2007):
A mediação está presente quando o professor faz perguntas,
dá devoluções aos alunos sobre suas colocações e
produções, problematiza o conteúdo com o objetivo de
colocar o pensamento do aluno em movimento e, também,
quando estimula os alunos a dialogarem entre si sobre suas
atividades.

A mediação está presente quando o professor faz perguntas,
dá devoluções aos alunos sobre suas colocações e
produções, problematiza o conteúdo com o objetivo de
colocar o pensamento do aluno em movimento e, também,
quando estimula os alunos a dialogarem entre si sobre suas
atividades.

 Mediação Cognitiva
 Segundo Furtado (2004):

A construção do conhecimento passa por sete etapas, não necessariamente
seqüenciais até que possa haver uma apropriação pelo sujeito que aprende.
São elas: 1- Construção de sentido contextual; 2- percepção de
especificidades; 3- compreensão; 4- definição traduzida; 5-
argumentação; 6- discussão e 7- aplicação. No cotidiano, essas etapas
não são seqüenciadas, o que ocasiona um processo dinâmico de “ebulição
cognitiva” que só se estabiliza quando todas as fases são cumpridas,
mentalmente, pelo sujeito que aprende.
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O QUE SIGNIFICA MEDIAR A APRENDIZAGEM?
• Pré-condições para que ocorra a Mediação da Aprendizagem:
• Discentes:

• Reconhecer a falta em si;
• Reconhecer a autoridade do outro no assunto (já fez o caminho);
• Ser consciente de sua capacidade de aprender

• Docentes:
• Reconhecer que tem algo a dizer;
• Reconhecer que pode ensinar (ajudar o outro a aprender)
• Reconhecer que o outro pode aprender.

A dimensão da Formação Profissional
• Qual o papel da disciplina na formação profissional ?
• Que habilidades e competências profissionais estão direta ou indiretamente ligadas à disciplina?
• Quais são os conteúdos prioritários para a aprendizagem das competências inerentes a disciplina?”
• Como avaliar a aprendizagem dos conteúdos?
• Qual o nível de consciência e as expectativas dos alunos com relação às aulas e à disciplina?
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Interação Cultural
Disposição Emocional
Processo Cognitivo

Aprendizagem

• Para estabelecer um diálogo cognitivo com o outro preciso primeiro estabelecer uma interação cultural e um diálogo emocional.
• Cada um tem uma matriz de aprendizagem formada pelas dimensões cognitiva, emocional e psicossocial que foram se configurando ao longo de sua história de vida. 

Andragogia

Ambiente informal
Necessidade

Feedback

Valor sócio-cultural

Experiência

Autonomia
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Cérebro instintivo

Cérebro Emocional

Cérebro Racional
(Conceitos)

(Fixação da Aprendizagem)

(Fixação das Emoções)

(Instintos inatos)
Aprendizagem 
Significativa

Como ocorre a
Aprendizagem Significativa ?

Ensaiando uma definição
Aprendizagem significativa é aquela que ocorre a partir do surgimento de um sentido pessoal por parte de quem aprende, o que desencadeia uma atitude pró-ativa no sentido de compreender o significado, ampliando a habilidade de aprender.
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carro
elefante

poste
passarinho

árvore
estrada
buraco
água

A Pesquisa como instrumento de mediação da aprendizagem
“A característica emancipatória da Educação exige a pesquisa como instrumento formativo pela razão principal de que somente um ambiente de sujeitos gesta sujeitos.”

Pedro Demo
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Pesquisa

Princípio Científico

Saber construir conhecimento com método.

Princípio Educativo
Elaboração própria do conhecimento através de questionamento          reconstrutivo

Senso comum • Respeito à identidade cultural e histórica do aluno.

Conhecimento disponível • Interpretação

Questionamento reconstrutivo • Comparação

Elaboração própria • Síntese
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Problematização curricular
• Olhar, ver e enxergar.
• Contextualização
• Instigação
• Autonomia colaborativa
• Pesquisa
• Elaboração individual
• Elaboração coletiva

•Fase 1 – Ajudar o aluno a construir sentido
• Processos:

• Explorar aprendizagens anteriores (Subsunçores)
• Possibilitar inclusão conceitual
• Aumentar “segurança para aprender”
• Facilitar construção de sentido (Ordem Psicológica).
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 Fase 2 – Apresentar o novo conteúdo
– Processos:

 Apresentação da nova informação (Ordem Lógica)
 Construção subjetiva do conceito.
 Construção subjetiva da definição
 Promover a reconciliação integradora

 Fase 3 – Verificar se houve aprendizagem
– Processos:

 Construção de argumentos
 Reconciliação integradora em níveis mais profundos.
 Retorno à fase da Organização Prévia.
 Ampliação e aplicação do conceito. 
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CONTEÚDO
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO – Curso de Administração – 1º período 

Teoria da Contingência
O professor apresenta diversos casos reais de grandes empresas que 
faliram por causa de variáveis externas inesperadas.
Os alunos são levados a identificar o que há de comum entre os 
diversos “cases”.
Os alunos lêem um texto sobre o significado da Contingência na Era do Caos. 
Após a leitura, discutem em trios sobre a questão: “Como prever o imprevisível?”Fazem a leitura do texto “Caos, Complexidade e Organizações” de Brian Bacon 
e Ken O´Donnell e fazem uma resenha do artigo.O professor apresenta os princípios da Teoria da Contingência.
 Os alunos criam, em duplas, uma definição para Plano Contingencial.Faz-se um debate sobre a necessidade de todo planejamento 
estratégico possuir, obrigatoriamente um plano contingencial.
Os alunos retomam os “cases” iniciais e propõem um plano contingencial que 
pudesse ter evitado o desfecho ocorrido na vida real.O professor promove uma discussão em sala sobre os planos produzidos.

1- AJUDAR A 
CONSTRUIR 

SENTIDO

2- APRESENTAR 
O NOVO 

CONTEÚDO

3- VERIFICAR 
SE HOUVE 

APRENDIZAGEM

CONTEÚDO
DIDÁTICA GERAL – Curso de Pedagogia – 2º período –

Habilidades Técnicas do Professor
Projetar cenas do filme “O Espelho tem duas faces” com Jeff Bridges e Barbra 
Streissand. As cenas focam as habilidades bem desenvolvidas de uma 
professora de Literatura (Barbra) e a falta de habilidade de um professor de 
Cálculo (Bridges).
  Pedir aos alunos que listem as atitudes facilitadoras da aprendizagem 
que aparecem na cena da aula da professora do filme.
Os alunos leem um texto introdutório sobre as habilidades técnicas necessárias a 
um bom professor.O professor divide a turma em 9 grupos e pede que a partir do texto, cada grupo 
apresente, incluindo uma dramatização, uma habilidade técnica para a turma.Após a apresentação de cada grupo, o professor complementa as características de 
cada habilidade.
O professor apresenta diversos casos nos quais os alunos devem identificar 
quais habilidades não estavam presentes e, por isso, dificultaram a 
aprendizagem.
  Os alunos apresentam micro aulas de 15 minutos cada, nas quais têm 
que apresentar, na prática, as habilidades estudadas.

1- AJUDAR A 
CONSTRUIR 

SENTIDO

2- APRESENTAR 
O NOVO 

CONTEÚDO

3- VERIFICAR SE 
HOUVE 

APRENDIZAGEM
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A prática docente no Ensino Superior precisa valorizar e propor a integração das diferenças, ampliando,         assim a possibilidade          de compreensão                              do mundo.

A prática docente no Ensino Superior precisa valorizar e propor a integração das diferenças, ampliando,         assim a possibilidade          de compreensão                              do mundo.

Referências e indicações Bibliográficas
• DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. Editora Cortez, 2012.
• ___________. Educar pela pesquisa. Editora Autores Associados, 2007.
• MARZANO, Robert J.  Et alii. Ensino que funciona. Estratégias baseadas em evidências para melhorar o desempenho dos alunos. Editora Artmed, 2008.
• FURTADO, Júlio . Aprendizagem Significativa: modalidades de aprendizagem e o papel do professor. Ed. Mediação, 2008.
• JUPIASSÚ E MARCONDES. Dicionário Básico de Filosofia. Zahar Editora, 2001.
• NADAL, Beatriz Gomez; PAPI, Silmara de Oliveira. O trabalho de ensinar: desafios contemporâneos. Editora UEPG, 2007.



15/10/2015

15

www.juliofurtado.com.br

Livros mais 
recentes


