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Resumo: Este artigo discute as relações entre a tessitura dos saberes acadêmicos acessados 

virtualmente e a interface com os resultados práticos dessa formação. Nessa direção, 

compreende-se a docência como um ofício complexo que demanda esforços pessoais e 

institucionais direcionados a incrementar atividades formativas. Desse modo, a presente 

pesquisa tem por objetivo investigar os conceitos de presença e virtual na perspectiva do 

ensino na modalidade a distância – EaD,  dando ênfase à construção do conhecimento no 

curso Graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia. Sob essa perspectiva, objetiva-se 

verificar como graduandos compreendem o ensino e a sua metodologia em sala de aula e 

como acredita que o aluno constrói o conhecimento e a passagem de um conhecimento menor 

para um maior, tendo em vista a formação acadêmica de graduandos de dois cursos de 

Graduação em Pedagogia- EaD, oferecidos na Serra Gaúcha. A investigação é pautada na 

abordagem qualitativa, desenvolvida a partir de um estudo de caso com professores de escola 

pública, discentes de duas instituições de ensino EaD e a presencialidade da prática 

pedagógica executada pelo mesmos em duas instituições de  ensino público municipal, no 

interior do Rio Grande do Sul. O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi um 

questionário, realizado com quatro acadêmicos de Pedagogia, de duas universidades que 

dispõem desse curso em EaD. A análise dos resultados e de conteúdo foi realizada em diálogo 

com referenciais teóricos de diferentes autores, tais como Freire (2015), Feuerstein (2014) 

Piaget (1974) e Zabalza (2004). As análises se direcionam para identificar a presença do 

conceito de conhecimento em Becker (2012), na construção da docência e na sua transposição 

para a prática pedagógica.  

 

Palavras-chave: Formação Inicial; Modalidade EaD; Estágio presencial; Experiência; Prática 

Pedagógica. 

 

 

Introdução 

Falar de educação parece simples e frívolo quando lançamos um olhar superficial 

sobre o seu processo. Parece-nos que basta ler a proposta pedagógica de uma escola para 

retratar de forma legítima o seu fazer educativo. A relação que ocorre entre os saberes dos 

educandos e do educador, embora seja concretizada nos limites da escola, ultrapassa as suas 

barreiras quando levamos em consideração o contexto no qual os professores receberam a sua 

                                                             
1
 Doutoranda em Educação. Universidade de Caxias do Sul. sirtedesco@hotmail.com  

2
 Doutoranda em Educação. Universidade de Caxias do Sul. valdetegusbertic@yahoo.com.br. 

3
 Doutor em Teologia pela EST-RS. Pós-Doutor em Humanidades na Universidade Carlos III – Madri Espanha. 

Professor do Programa de Pós-Graduação na Universidade de Caxias do Sul. garosa6@ucs.br  

mailto:sirtedesco@hotmail.com
mailto:valdetegusbertic@yahoo.com.br
mailto:garosa6@ucs.br


formação acadêmica, podendo compreender
4
 as dimensões dadas na relação de construção do 

conhecimento. 

Segundo Silva (2005), em sua dissertação de Mestrado intitulada Escola, 

complexidade e construção do conhecimento, tendo como pressuposto teórico o pensamento 

de Paulo Freire, destaca o “Engessamento do pensamento”, que resulta em um certo marasmo 

frente ao saber, tolhendo o seu movimento criativo e dando lugar à repetição e à imposição de 

modelos reproduzidos pela escola através do controle do pensamento, o que resulta num 

sujeito oprimido
5
. 

 

Os oprimidos, contudo, acomodados e adaptados, “imersos” na própria engrenagem 

da estrutura dominadora, temem a liberdade, enquanto não se sentem capazes de 

correr o risco de assumi-la. E a temem, também, na medida em que lutar por ela 

significa uma ameaça, não só aos que a usam para oprimir, como seus 

“proprietários” exclusivos, mas aos companheiros oprimidos, que se assustam com 

maiores repressões. (FREIRE, 1987, p. 34) 

 

Pensar a complexidade
6
 do ponto de vista epistemológico também nos remete a Jean 

Piaget, que nos ajuda a compreender os processos de mudança ocorridos no sujeito durante a 

sua construção do conhecimento, entendendo, desse modo, que a ação é determinante para a 

tomada de consciência, a qual Freire considera o estágio de superação da ingenuidade do 

pensamento, levando à transformação.  

 

[...]o homem é um ser essencialmente social, impossível, portanto, de ser pensado 

fora do contexto da sociedade em que nasce e vive. Em outras palavras, o homem 

não social, o homem considerado como molécula isolada do resto de seus 

semelhantes, o homem visto como independente das influências dos diversos grupos 

que freqüenta, o homem visto como imune aos legados da história e da tradição, este 
homem simplesmente não existe.(PIAGET, VYGOTSKY, WALLON, 1992, p.11) 

  

Podemos entender, a partir do pensamento exposto, que somos sujeitos inseridos em 

um contexto do qual sofremos influências, sendo que não assumimos posições de neutralidade 

nas nossas ações, sejam elas responsáveis por reproduzir a alienação e a dependência ou 

superá-la. Entendemos que o professor que não pensa a sua prática nem a ação dela resultante 

corre o risco de seguir os modismos nos modelos pedagógicos ou cair na repetição de tratar o 

ensino da mesma forma como fora ensinado. 
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“A superação da escola atual, na direção de uma escola verdadeira democrática – 

escola para todos e competente na transmissão e na produção do conhecimento – 

implicará, necessariamente, esta crítica. Não estou afirmando que esta crítica é um 

caminho único, mas sim, que é um caminho necessário”. (BECKER, 2012. P. 28) 

 

Tendo como entendimento os processos de construção do conhecimento, partimos dos 

questionários com quatro professoras da região da serra gaúcha que estão cursando ou 

recentemente concluíram sua formação em Pedagogia na modalidade EaD. Duas professoras 

fizeram sua formação na Universidade Aberta do Brasil – UFRGS e duas na UNOPAR, 

ambas na modalidade EaD. Foram questionadas sobre como entendem o processo de 

construção do conhecimento e de que maneira entendem que acontece a passagem de um 

conhecimento menor para um maior.  

Para preservar a identidade de cada professor, iremos mencioná-los com identificação 

numérica, separando as respostas por semelhança de pensamento. A cada um foram 

destacados a formação acadêmica e os anos de exercício da docência. Inicialmente traremos 

as respostas dos dois professores do curso de Pedagogia da UFRGS.  

1. Professor 1 – Formação – Graduação História – UCS. Especialização em Orientação e 

Supervisão - Sua atuação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental acontece em duas 

escolas, desempenhando a atividade de monitora há sete anos. Entende que  

 

“O aluno já tem um conhecimento de mundo e de suas vivências, ao apresentar um 

conteúdo novo, precisamos aproximar de suas vivências e fazer com que ele aja em 

relação a essa aprendizagem, transformando em um novo conhecimento, interno, 

uma nova configuração frente as suas aprendizagens”.  

 

2. Professor 2 – Formação – Graduação em Letras. Pedagogia em andamento – UFRGS e 

Especialização Neuropsicopedagogia e Educação Especial; Habilidades e 

Possibilidades da Educação Continuada e TICs (em andamento). Trabalha em uma 

escola como professora de Educação Infantil há sete anos. Acredita que  

 

Acredito que o aluno constrói o conhecimento junto ao professor e vice-versa. 

Assim, ambos aprendem e ensinam ao mesmo tempo, seja a partir dos 

conhecimentos prévios, do conhecimento de mundo, das curiosidades, dos 

interesses, entre outros.  

A partir disso, penso que o conhecimento não é transmitido e sim, construído”. 
Conforme Freire (2001):  

o saber só existe na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, 

permanente, que os homens fazem do mundo, com o mundo e com os outros, pois 

formar é muito mais que treinar o estudante em certas destrezas, ensinar não é 

transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou 

construção. (FREIRE, 2001). 

 



Podemos destacar algumas palavras-chave nas respostas dos dois professores, como 

conhecimento prévio, curiosidade, constrói e relação. Essas palavras têm em comum o que 

Piaget considera essencial para a construção do conhecimento, o movimento, a ação: “[...] o 

sujeito, para Piaget, é ativo na sua essência” (BECKER, 2012, p. 21). São as interações 

realizadas entre o mundo do sujeito e o mundo do objeto, permitindo a assimilação que 

possibilita a construção de novas estruturas mentais, que, acomodadas, vão apresentar um 

novo conhecimento. Por isso, o processo de construção do conhecimento não é estático, é 

cheio de movimento, carregando consigo experiências, contexto histórico, significados que, 

por meio de relações entre o sujeito e o objeto, resultam em assimilação e acomodação do 

saber, organizados nos seus esquemas mentais, motivando o sujeito a construir o seu 

conhecimento.  

Quando acreditamos que o ser humano é único e dentro do universo de suas 

particularidades constrói o conhecimento independente de definições cromossômicas, 

podemos dizer que mediador está tendo o entendimento de humano na extensão da ética. 

Compreender o ser humano na sua individualidade e reconhecer seus diferenciais na 

aprendizagem é o entendimento mais elevado da ética na educação. 

Compreendendo que o ser humano tem sua individualidade e não pode ser avaliado 

apenas pelo prisma da cognição, entendemos a proposta de Feuerstein quando nos faz pensar 

sobre a dimensão afetiva. Cognição e afetividade não podem ser vistas de forma isolada se 

compreendemos que o ser humano se constitui na sua totalidade.  

 

Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de um lado, do 

exercício da criticidade que implica a promoção da curiosidade ingênua à 

curiosidade epistemológica, e do outro, sem o reconhecimento do valor das 

emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição ou adivinhação. Conhecer não 

é, de fato, adivinhar, mas tem algo que ver, de vez em quando, com adivinhar, com 

intuir. O importante, não resta dúvida, é não pensarmos satisfeitos ao nível das 
intuições, mas submetê-las à análise metodicamente rigorosa de nossa curiosidade 

epistemológica (FREIRE, 2015, p. 45-46). 

 

O processo dinâmico na construção da aprendizagem, que se caracteriza como 

dialético, constitui a identidade do sujeito, compreendendo-o nas dimensões sociais e 

culturais. Dessa forma, os aspectos cognitivos, afetivos, sociais e culturais, entrecruzados na 

relação entre o mediador, o mediado e o conhecimento, atuam nos processos cognitivos 

estruturados do sujeito, contribuindo para o seu desenvolvimento cognitivo e humano.  

Feuerstein menciona diferentes categorias que podem ser analisadas na experiência da 

aprendizagem mediada, as quais acontecem por meio da interação planejada intencionalmente 

pelo mediador e procedem entre o sujeito que aprende e as fontes externas de estímulos.  



Segundo a doutora Silvia Zanatta da Ros, Feuerstein propõe a qualificação das 

interações sociais entre mediador e mediado, preconizando um salto qualitativo, abrangendo a 

mediação:  

 

Assim, e sem dissociar afeto e intelecto, descortina-se a possibilidade de 

compreender a realização simultânea e instrumentalizada de um trabalho pedagógico 

que vislumbre a modificabilidade estrutural. Não se trata, em Feuerstein, de realizar 

um trabalho cognitivista, que privilegia apenas o exercício intelectual, nem algo de 

cunho psicoterápico (que privilegia o estabelecimento de novas relações afetivas). 

Trata-se de algo mais complexo, denotando uma perspectiva pedagógica para a 

relação do sujeito, que é simultaneamente intelecto, afeto, corpo, eu, outro, com sua 

realidade social, histórica e cultural (ZANATTA DA ROS, 2002, p. 109). 

 

Feuerstein nos propõe a vigilância, enquanto mediadores, quanto às intencionalidades 

no processo de modificabilidade cognitiva, contemplando sempre as relações entre os 

aspectos teóricos e afetivos, através de um movimento de ruptura de um ensino pragmático.  

É através de doze critérios de mediação propostos por Feuerstein, considerados 

princípios fundamentais pela construção da aprendizagem entre mediador e mediado, que 

podemos identificar a presença desses aspectos indissociáveis no processo da 

modificabilidade cognitiva, não apenas auxiliando o sujeito a registrar estímulos, mas também 

a processar e a utilizar as informações.  

Cabe salientar que as categorias da intencionalidade/reciprocidade, transcendência e 

a mediação de significado
7
 são universais e identificadas em todas as culturas, ou seja, em 

todos os lugares em que o ser humano se preocupa em transmitir seus aprendizados para as 

próximas gerações.  

Os critérios adicionais da interação de mediação, apresentados como a competência, a 

autorregulação, o compartilhamento, a individuação, o planejamento, o desafio, a 

transformação, o otimismo, o pertencimento e o vínculo afetivo
8
, trazem o diferencial entre as 

pessoas e as culturas, contribuem para a diversidade do aprendizado e para o desenvolvimento 

do ser humano.  

 

A invenção da existência envolve, repita-se, necessariamente, a linguagem, a 

cultura, a comunicação em níveis mais profundos e complexos do que o que ocorria 

e ocorre no domínio da vida, a “espiritualização” do mundo, a possibilidade de 
embelezar como de enfear o mundo, e tudo isso inscreveria mulheres e homens 

como seres éticos. Capazes de intervir no mundo, de comparar, de ajuizar, de 

decidir, de romper, de escolher, capazes de grandes ações, de dignificantes 

testemunhos, mas capazes também de impensáveis exemplos de baixeza e de 

indignidade (FREIRE, 2015, p. 51). 
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As ideias de Freire se assemelham às de Feuerstein quando entende que o mediador 

tem o comprometimento de ser parceiro na aprendizagem que acontece entre o mediado e o 

seu ambiente, que venha favorecer o seu processo e seu avanço no pensar, apresentando uma 

relação de ajuda, de propor desafios, de não coagir por meio do poder. O mediador tem o 

compromisso de organizar o contexto, propondo situações-problema que desafiem o mediado 

de forma adequada. Tem a importante tarefa de colocar-se no lugar do outro, principalmente 

na lógica de compreensão da dinâmica que o mediado estabelece no seu processo de interação 

com o conhecimento.  

Podemos identificar que, na reflexão realizada pelos professores entrevistados sobre 

como acreditam que o sujeito passa de um conhecimento menor para um maior, apresentam o 

discernimento de que o conhecimento é movimento, não é neutro, é construído numa relação 

entre mediador e mediado partindo das vivências e do conhecimento prévio de todos os 

envolvidos. Além de seu posicionamento teórico frente ao que fora questionado, imprime-se 

uma prática que o legitima, podendo ser observada nos estágios docentes a preocupação com 

a construção do conhecimento, a transposição do estudado para o desenvolvimento das aulas, 

além da preocupação em conhecer o Projeto Pedagógico da escola e o trabalho da gestão 

escolar. Os projetos pedagógicos assumem um espaço relevante no processo educativo, 

estabelecendo uma matriz metodológica fundamentada nos pressupostos de uma educação 

ética, autônoma e transformadora, conforme nos propõe Freire (2015), que acontece na 

relação entre mediador e mediado, de acordo com Feuerstein (2003), criando possibilidades 

de construir conhecimento por meio de curiosidade, desafio, reflexão e pesquisa, conforme 

Becker (2012).  

Na sequência de análise do conteúdo emergente dos questionários, novamente 

trazemos respostas, porém desta vez de dois professores do curso de Pedagogia da UNOPAR. 

A identificação de cada professor permanece pela sequência do critério numérico. Os sujeitos 

partem da apresentação de sua  formação acadêmica e os anos de exercício da docência. 

3. Professor 3 – Formação – Licenciatura em Letras e Pedagogia – UNOPAR e 

Especialização Gestão e Organização Escolar. Atua em escola como professora de 

Educação Infantil há dois anos. Sua convicção é que 

 

“Uma das funções da escola é contribuir para que o educando organize seu 
conhecimento a partir do conhecimento informal e da bagagem cultural que adquire 

diariamente, seja na esfera educativa ou em outros ambientes. Para que isso tenha 

significado, o educador deve considerar os conhecimentos já prévios construídos a 

partir de diferentes conceitos, estimulando o educando a ser o sujeito atuante na 

sociedade como objeto de transformação. A maneira pela qual o educador planeja 

suas atividades é fundamental para motivar o educando na aprendizagem. Deve 

agregar à prática atividades que busquem as vivências da criança, através de ações 



investigativas, pesquisa, exploração, ludicidade, uso das tecnologias, apropriando 

mais significado ao conhecimento.” 

 

4. Professor 4 - Formação – Licenciatura em Pedagogia – UNOPAR. Atua em escola 

como professora de Educação Infantil há um ano. 

 

“O aluno constrói o conhecimento através da interação entre alunos, conteúdos de 

aprendizagem e o professor, sendo que a estrutura dos conteúdos devem ser 

significativas, o aluno deve relacionar os conteúdos novos com os previamente 

conhecidos. O professor deve levar em consideração os conhecimentos prévios do 

aluno para que a aquisição do novo seja significativa, contribuindo para a 

aprendizagem.” 
 

É possível perceber alguns pontos principais no discurso dos professores, além dos já 

citados, como conhecimento prévio, necessidade de interação entre alunos, conteúdos de 

aprendizagem e o professor.  De acordo com as abordagens de Paulo Freire, percebe-se uma 

vasta demonstração sobre esse tema e uma forte valorização do diálogo como importante 

instrumento na constituição dos sujeitos. Quanto mais o professor compreender a dimensão 

do diálogo como postura necessária em suas aulas, maiores avanços estará conquistando em 

relação aos alunos, pois, desse modo, sentir-se-ão mais curiosos e mobilizados para 

transformarem a realidade. 

Nessa dinâmica emerge a importância de conhecer sobre o processo de aquisição do 

conhecimento, pois, segundo Zabalza (1986), quanto mais soubermos sobre como os 

indivíduos aprendem, mais saberemos também sobre o que acontece quando os indivíduos 

não aprendem e o que poderíamos fazer para ajudá-los a superar as dificuldades. O fato de 

poder negociar com um sujeito os conteúdos a serem aprendidos ou o ritmo dos aprendizados 

não é uma questão técnica, mas uma condição decorrente do seu direito como cidadão a ser o 

protagonista do seu próprio itinerário formativo.  E acrescenta também que “o aprendizado 

surge na confluência de ambas as atuações, a do professor e a do aluno, e ambos agindo no 

marco de um contexto determinado”. (p. 5)  

Assim, o conhecimento, embora se mantenha como uma aquisição pessoal, vai 

surgindo das contribuições dos outros e do contraste entre as próprias ideias e as dos outros. 

Segundo Zabalza (2006), os processos de aprendizagem dos estudantes estão fortemente 

relacionados com os métodos de ensino dos professores. 

É a partir do conhecimento dessa relação que o professor precisa planejar a 

coreografia didática
9
, antecipando as aprendizagens que seus alunos podem e precisam 
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desenvolver e, assim, escolhendo as coreografias mais adequadas para apoiar essas 

aprendizagens.  

Há coreografias didáticas complexas e coreografias minimalistas (ZABALZA, 2006). 

Contudo, a complexidade da coreografia, no que tange ao uso de TICs, não está na quantidade 

ou variedade de recursos disponibilizados ou mobilizados nas situações didáticas, mas na 

forma como o professor e os alunos integram recursos e atividades e dão sentido às 

aprendizagens a partir dessa relação. É importante ressaltar que as TICs propiciam uma 

ressignificação dos cenários de aprendizagem, visto que geram um redimensionamento do 

tempo e do espaço, da interação e da cooperação e do acesso à variedade e quantidade de 

informações e possibilidades de comunicação. 

Na mesma direção está o comentário acerca das estruturas de sentido, significativos, 

relação com os previamente conhecidos, referem-se ao que o pesquisador Fernando Becker 

(2010) propõe como um olhar crítico para as concepções epistemológicas que desdialetizam o 

processo de aprendizagem e instauram a concepção de conhecimento-construção; isto é, de 

conhecimento que nasce e se desenvolve do fazer humano, do conhecimento que ao conhecer-

se estrutura da interação sujeito-mundo.  

Nesse sentido, buscamos em Piaget (1974) as bases para a compreensão da estrutura 

cognitiva, a qual, segundo o autor, é ao mesmo tempo estruturada e estruturante. Na medida 

em que se conhece algo novo, reestrutura-se a estrutura cognitiva. Isso significa que toda vez 

que o sujeito depara-se com algo novo, que desafia sua capacidade cognitiva, e responde a 

essa novidade, sua capacidade ou competência aumenta. Aumenta, por isso, sua capacidade 

de aprendizagem, em dois sentidos: em quantidade e em qualidade. O sujeito poderá, daí para 

diante, aprender conteúdos em maior quantidade e ao mesmo tempo mais complexos. Dessa 

maneira, o conhecimento passa a ser pensado nas duas direções complementares, como 

conteúdo e também como estrutura. 

Para Becker (2010), o conhecimento resulta de construções do sujeito cujo genoma 

começa a assimilar o meio e não cessará mais de fazê-lo. Ao assimilar, deparar-se-á com 

dificuldades de assimilação. Para melhor assimilar, modificará seus instrumentos 

assimiladores. Transformará, assim, sua capacidade de assimilar. Esse processo não tem fim... 

nem começo absoluto, diria Piaget (1974). Inicia com o nascimento, pelo menos, e se 

prolonga por toda a vida.  

Ainda que convencidos desta dinâmica e percebendo que os discursos e documentos 

pedagógicos inovadores e as escolas estão se apropriando, as práticas ainda estão vinculadas à 

transmissão de conteúdos e de um ensino compartimentado. Trazendo a relevância entre a 

teoria e a prática, busca-se a compreensão de que a formação docente voltada à reflexão do 



fazer pedagógico permite que os sujeitos envolvidos direcionem o seu olhar, a sua escuta, as 

suas reflexões e as suas ações para uma prática comprometida com os propósitos de uma 

educação que tem como princípio a construção do conhecimento por meio das relações entre 

mediador e mediado.  A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação 

Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá e a prática, ativismo.”  

(FREIRE, 2015, p. 24)  

Esses relatos apontam, também, que as vivências da criança, através de ações 

investigativas, pesquisa, exploração, ludicidade, uso das tecnologias, dão mais significado ao 

conhecimento. A criança está em um processo de construção e apropriação do conhecimento e 

chega à escola com suas verdades, curiosidades, gostos e desejos já pré-definidos, porém, 

muitas vezes, com uma lógica diferente da lógica do adulto.  Nesse aspecto, o professor deve 

estar atento às possibilidades de estimular atividades investigativas. O professor tem como 

objetivo criar condições para atividades de análise e demais operações mentais do aluno, 

necessárias à aprendizagem. 

Nessa perspectiva, emerge a proposta de aprendizagem através de projetos. 

Teoricamente encontramos fundamentação e comprovação científica suficiente para 

compreender que o ensino através de projetos de aprendizagem contempla o sujeito nas 

dimensões afetivas, cognitivas e psicológicas.  Mas, na prática, esse sujeito realmente é 

envolvido em todas as dimensões citadas? 

 

A concepção de metodologia de projetos se torna possível quando está baseada no 

ensino para a compreensão e para o significado, pois, para Hernandez (1998, p. 61), 

o projeto pode favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos 

escolares em relação “ao tratamento da informação” e em relação entre os diferentes 

conteúdos “em torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a 

construção de seus conhecimentos, a transformação da informação procedente dos 

diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio”. (BEHRENS, 2014, p. 
101) 

 

O comprometimento do professor não pode e não deve limitar-se à transmissão de 

informação, pois a informação o aluno encontra onde e como quiser. Ao professor é 

fundamental significar as informações, dialogando (FREIRE, 1998) com seus educandos e 

construindo conhecimentos a partir da valorização da vivência do aluno. É importante 

ressaltar também, conforme Zabalza (2004), que os professores ensinam tanto pelo que sabem 

quanto pelo que são. A pessoa não deixa de ser pessoa quando entra na sala de aula, não é 

possível ser profissional sem ser pessoal. 

Portanto, é verdadeiro afirmar que a formação continuada só tem sentido quando 

centrada no desejo do professor, pois, assim, ele assume compromisso e responsabilidade 

pessoal em seu próprio desenvolvimento, referindo-se à formação como uma função social de 



produção de saberes, de saber-fazer, de saber-ser em uma dupla perspectiva, individual e 

coletiva. (ZABALZA, 2004; GARCIA, 1999). 

 

Considerações finais 

 

Se pensarmos sobre a maneira como nossos professores tiveram a sua formação, 

podemos identificar duas realidades. Até o final do século XIX, sua formação apresentava 

características de uma pedagogia tradicional, tanto na teoria quanto na prática. A partir do 

século XX, com o advento da Escola Nova, podemos dizer que surgem na educação ideias 

contrárias às defendidas até então. Busca-se valorizar o aluno, propõe-se uma nova visão do 

conhecimento, porém a forma como essas ideias inovadoras são ensinadas aos docentes 

continuaram sendo por meio de uma metodologia tradicional, apresentando falta de clareza e 

discernimento de como transpor a teoria para a prática, tendo em vista uma metodologia que 

priorize o pensar, o participar e o construir numa relação dinâmica entre professor e aluno.  

Parece-nos que o grande problema das mudanças educacionais referentes à 

metodologia do ensino esbarra justamente na inconsistência teórica dos conhecimentos já 

construídos, entrecruzados com as possibilidades de mudanças possíveis de serem 

concretizadas na prática do trabalho educativo, dando o suporte necessário para que o 

mediador consiga fazer a relação entre os conhecimentos já construídos com os descobertos, 

numa correlação que priorize o pensar sobre esse conhecimento.  

Zabalza (1998) convida-nos a fazer uma reflexão sobre alguns aspectos da educação 

que são fundamentais para gerar um atendimento de qualidade. Parece-nos que o grande 

desafio está justamente em colocar na prática as ideias novas sobre educação. O grande 

empecilho visto atualmente é a superficialidade pela qual os educadores se apropriam de 

ideias novas na educação. Um dos equívocos mais frequentes é o de ignorar tudo o que já se 

construiu. Embora ainda convivamos com estruturas educacionais rígidas e organizações 

administrativas e pedagógicas fechadas, é possível pensar em um processo educativo que leve 

o mediado a pensar sobre o conhecimento construído e de como este saber poderá ser 

utilizado para o desenvolvimento do ser mais humano e voltado para ações responsáveis pela 

expansão, através das relações entre os homens, por uma humanidade mais ética. 

Diante das pedagogias interativas, atualmente os projetos de aprendizagem estão tendo 

destaque, apresentando-se como uma proposta de aulas interativas e prazerosas, dando 
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 à construção do conhecimento numa perspectiva de interação entre mediador e 

mediado.  

Refletindo sobre o pensamento de Freire, fica evidente que a postura do educador 

jamais é neutra. Ou assumimos postura crítica e aberta na construção conhecimento, ou 

simplesmente transmitimos informações que muitas vezes não são transformadas em 

aprendizagem.   

Na proposta  de apresentar fundamentos e princípios indispensáveis para a formação 

docente, com o propósito de apropriação teórica e extensão da mesma para a prática docente, 

apresentam-se critérios indispensáveis à relação mediador e mediado, de acordo com 

Feuerstein (2003), que denomina as experiências de aprendizagem como responsáveis pelo 

desenvolvimento de competências, através da ação-reflexão-ação, construindo o ser autônomo 

por meio das relações com o conhecimento. 

A presença das relações com o outro confirma a teoria da modificabilidade cognitiva 

proposta por Feuerstein, quando compreende o ser humano que é capaz de transformar-se 

independentemente de qualquer situação vivenciada, sendo que as experiências de 

aprendizagens mediadas pelas interações com o mundo têm a capacidade de fazer com que o 

sujeito perceba, se integre e se preocupe com a presença do outro.   
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