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 Esta unidade didática constitui-se no referencial teórico que fundamentará 

todas as ações pensadas para a implementação do Projeto de Intervenção, assim 

como as reflexões e discussões do Grupo de Trabalho em Rede (GTR). 

 

1. A SALA DE RECURSOS DO PROCESSO DE INCLUSÃO 

  

 Écompreensível que ao longo dos tempos a escola tenha adquirido 

importância fundamental na sociedade, considerando que nela a construção do 

conhecimento formal, se dá de maneira efetiva e isto implica todos os envolvidos, 

uma vez que constitui-se num espaço de ampla formação do ser humano em seus 

diferentes aspectos.  

Com as transformações e exigências do mundo moderno, torna-se ainda mais 

complexa a organização da escola, no sentido de coordenar suas ações com o 

compromisso de mediar o conhecimento e propor a reflexão sobre os valores 

essenciais de um salutar convívio em sociedade. É neste cenário multifacetado, que 

emerge as necessidades e os desafios da inclusão, que embora perpassem os 

muros da escola e atinja outros contextos, nesta abordagem especificamente, 

enfrentará apenas a complexidade inerente à educação. 



Incontáveis são as alternativas e estratégias que historicamente, são 

engendradas pelos educadores no ato de ensinar, que favorecem e articulam o 

desenvolvimento cognitivo e intelectual com os princípios baseados na solidariedade 

e igualdade. Esta ação tem dado à escola uma conotação irrestrita, que possibilita o 

repensar de posicionamentos frente à temática da inclusão, antes mesmo dela 

invadir seus espaços. No entanto, o enfrentamento da complexidade deste tema, 

que a princípio parece inesgotável, vai além desse mero estudo, que apenas se vale 

de alguns dados e informações para situar questões próprias que legitimam a 

educação como um direito comum a todos. 

As demandas da educação na atualidade, requerem uma escola que atenda a 

todos os alunos indistintamente, sinalizando para o atendimento inclusivo, onde as 

dificuldades de aprendizagem, de qualquer aluno, sejam consideradas e os meios 

para minimizá-las seja provido.  Neste contexto podemos recorrer a uma redação 

que muito acrescenta nesta discussão: 

Uma política efetivamente inclusiva deve ocupar-se com a desinstitucionalização 
da exclusão, seja ela no espaço da escola ou em outras estruturas sociais. Assim, 
a implementação de políticas inclusivas que pretendam ser efetivas e duradouras 
devem incidir sobre a rede de relações que se materializam através das 
instituições já que as práticas discriminatórias que elas produzem extrapolam, em 
muito, os muros e regulamentos dos territórios organizacionais que as evidenciam. 
(BRASIL, 2005, p. 08). 

 As políticas inclusivas a que nos remete o texto, vêm sendo constantemente 

repensadas e apresentam de certa forma, um avanço histórico em  relação à outros 

movimentos que buscaram dar visibilidade à pessoa com necessidades especiais, 

pois sua intencionalidade vai ao encontro da diversidade que é inerente à toda 

espécie humana. Ainda defendem que o aprendizado benéfico é aquele que pode 

ser compartilhado democraticamente, fugindo dos padrões excludentes. 

 O Brasil tem estabelecido políticas educacionais inclusivas, que na intenção 

de atender às leis que asseguram a inclusão, buscam prever e prover mudanças e 

adaptações na estrutura educacional, e preconiza que o atendimento aos alunos 

com necessidades educacionais especiais, seja oferecido preferencialmente em 

classes comuns das escolas em seus diferentes níveis, etapas e 

modalidades.(BRASIL, 1988). 

 Na construção de um sistema educacional inclusivo, o Brasil redefine em 

conformidade com a Declaração de Salamanca (1994) o cenário educacional, 

repensando os serviços e atendimentos educacionais especializados. A Sala de 

Recursos, surge como um serviço de apoio à inclusão, que se distingue dos demais 

serviços, devido às suas características próprias e linhas de organização. Para 



melhor compreensão recorremos à definição contida no texto das Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001, p. 50): 

Sala de recursos: serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor 
especializado, que suplementa (no caso dos superdotados) e complementa (para 
os demais alunos) o atendimento educacional realizado em classes comuns da 
rede regular de ensino. Esse serviço realiza-se em escolas, em local dotado de 
equipamentos e recursos pedagógicos adequados às necessidades educacionais 
especiais dos alunos [...]. Pode ser realizado individualmente ou em pequenos 
grupos, para alunos que apresentem necessidades educacionais especiais 
semelhantes, em horário diferente daquele em que frequentam a classe comum. 

 Este serviço de apoio pedagógico especializado, por certo tem fortalecido as 

ações inclusivas, permitindo compreender que o sucesso dessas ações se dá não 

somente por meios dos esforços de professores e profissionais da escola, isto 

requer uma integração de esforços entre todos os envolvidos no processo. As salas 

de recursos, considerando suas características, tendem a contribuir efetivamente 

com a permanência do aluno no ensino comum e do mesmo modo, podem 

minimizar e até mesmo suprimir as dificuldades manifestadas, desde que atendam à 

diversidade e propiciem aos alunos, situações de aprendizagem onde suas 

potencialidades e individualidades sejam consideradas. 

 Com relação à ação pedagógica, preconiza-se que: 

O trabalho pedagógico a ser desenvolvido na Sala de Recursos Multifuncional – 
Tipo I, na Educação Básica deverá partir dos interesses, necessidades e 
dificuldades de aprendizagem específicas de cada aluno, oferecendo subsídios 
pedagógicos, contribuindo para a aprendizagem dos conteúdos na classe comum 
e, utilizando-se ainda, de metodologias e estratégias diferenciadas, objetivando o 
desenvolvimento da autonomia, independência e valorização do aluno. ( PARANÁ, 
2011, p. 05). 

 Há que se considerar que de acordo com a ação pedagógica descrita, o papel 

do professor da Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, torna-se um desafio 

constante, uma vez que suas metodologias e estratégias de ação, devam 

necessariamente, contemplar as especificidades não só do aluno, mas de todo o 

contexto  no qual ele está inserido, mesmo porque as ações pedagógicas e medidas 

de intervenção comumente empregadas, nem sempre se mostram eficazes. 

 É possível que reflexões e estudos a cerca dos aspectos organizacionais do 

ensino, possam promover mudanças ainda que tímidas na escolarização do aluno 

com necessidades educacionais especiais, ao passo que as determinações para o 

atendimento especializado na Sala de Recursos requerem subsídios pedagógicos 



consistentes, que de fato auxiliem professores e alunos, no processo de ensino e 

aprendizagem. Como pontua Lopes e Marquezine (2012): no objetivo da inclusão, o 

direito à aprendizagem e o acesso à níveis mais elevados de educação, fazem parte 

do que está posto como igualdade de direitos e oportunidades educacionais para 

todos. 

 Porém o que se tem observado, é que as metodologias e estratégias 

empregadas, por vezes não costumam melhorar efetivamente o desempenho dos 

alunos, não atingem os níveis esperados de aprendizagem, portanto,  de algum 

modo contrariam as expectativas, tanto dos professores, quanto dos alunos, escola 

e família. Neste contexto, é comum a culpa apontar para todos os lados, o que 

precisa estar claro é que conferir a quem quer que seja a culpa das situações de 

fracasso, neste processo de escolarização, não irá amenizar os efeitos que o 

mesmo produz. É oportuno agregarmos ao texto a contribuição seguinte: 

No cotidiano escolar observa-se uma multiplicidade de alunos com problemas de 
aprendizagem, que na maioria das vezes não são atendidos nas suas reais 
necessidades. Muitos dos problemas encontrados se distanciam da formação 
docente e da prática pedagógica e o que se verifica são medidas de intervenções 
incompatíveis com as necessidades educacionais dos alunos e, por conseguinte, 
esses não alcançam os resultados esperados na aprendizagem. (PARANÁ, 2013, 
p. 08). 

 Deste modo, vislumbrar outras possibilidades de intervenção por meio de 

fundamentação teórica consistente, aponta para novos caminhos a serem trilhados, 

caminhos trespassados por experiências humanas e ideário pedagógico, que se 

fundamente no atendimento à diversidade, onde todos possam desenvolver-se 

independentemente de suas limitações e especificidades. 

 A realidade atual demonstra que muitos professores, em sua prática 

pedagógica, tentam adequar-se às propostas inclusivas, no entanto lhes falta 

condições básicas para isso. (MAZZARO, 2010 apud LOPES, 2012). Esta afirmação 

pressupõe os enfrentamentos vividos pela escola e fundamentalmente pelos 

professores que assumem posturas convictas e comprometidas, com a 

transformação da realidade educacional dos alunos com necessidades educacionais 

especiais. 

 



2. ORGANIZAÇÃO DO ENSINO: UMA POSSIBILIDADE PARA A 

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA. 

 Diante da complexidade do contexto escolar, em se adaptar às condições tão 

heterogêneas que permeiam este cenário, vislumbra-se uma possibilidade de 

mudança dessa realidade, quando se crê que um aprofundamento teórico é capaz 

de orientar as ações pedagógicas, considerando todos os aspectos que a envolve, 

com ênfase na prática pedagógica. 

 Mezzaroba e Nagao ( 2008), vão nos dizer que é de fundamental importância 

que tanto professores, quanto pais, entendam que todo os indivíduos como seres 

singulares que são, utilizam-se de processos diferenciados para a assimilação dos 

conteúdos. Com base neste contexto, é imprescindível que a demanda por 

conhecimentos científicos e teorias educacionais, que venham ao encontro das 

especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais, seja uma 

constante, por conseguinte a escola e o professor, devem condicionar-se à reflexão 

sobre o processo pedagógico na lógica de romper com o processo de 

culpabilização.  

 Como descrito por Furlanetto (2013, p. 51): 

Considerar o ensino em sua dimensão humanizadora é estar consciente que a 
atividade docente deve ser organizada levando-se em conta o processo de 
aprendizagem humano, suas necessidades e motivações na constituição da sua 
essência. 

 Compreendendo a dimensão da importância da atividade docente, é possível 

que se considere que a principal tarefa do professor é organizar sistematicamente a 

atividade de ensino, para que deste modo o aluno possa apropriar-se do 

conhecimento e de fato assegurar seu aprendizado. No que diz respeito à atividade 

pedagógica, a transformação dos sujeitos de um modo geral, se efetiva por meio das 

intenções do professor, em meio a atividades teóricas e práticas com vistas a 

transformá-lo a partir da apropriação dos bens culturais produzidos pela 

humanidade. Para que isso de fato ocorra, é extremamente necessário que o 

professor tenha a compreensão de que o ensino é seu objetivo principal. 

(FURLANETTO, 2013) 

 É relevante fazer uso das contribuições seguintes, no intuito de reafirmar o 

que vem sendo estudado, uma vez que elas apontam para a compreensão do 



professor quanto ao seu objetivo, quando enfatiza que “pode ser um importante meio 

para a organização de princípios de suas ações para que ele, cada vez mais, 

organize o ensino como um fazer que se aprimora ao fazer”. Acrescenta-se ainda 

que não cabe ‘qualquer pensar’ ou qualquer análise da prática, mas um ‘pensar 

sobre’ mediado por fundamentos ou referenciais que possibilitem a compreensão do 

objeto no caminho da solução de problemas da prática”. ( MOURA, RIBEIRO, 2011 

apud FURLANETTO, 2013, p. 52). 

 Os possíveis caminhos para que de fato os problemas advindos da prática 

pedagógica possam ser repensados, incorrem na percepção de que a atividade a 

que se propõe não deve transformar somente o aluno, mas também aquele que a 

propõe, e deste modo construir uma relação dialética. 

 O conceito de Atividade abordado neste estudo estará fundamentado em 

Leontiev (1978, 1983) e nos pressupostos da teoria histórico-cultural, buscando 

compreender a possibilidade de fundamentar o trabalho do professor na organização 

do ensino, e por fim nortear suas ações, na expectativa de que isso venha convergir 

em mudanças mesmo que singelas, no atendimento educacional especializado. 

Quando se fala na organização do ensino, reafirma-se a ideia de que essa 

organização coloque os indivíduos envolvidos em atividade. 

 Moura et al. (2010, p. 207)  por exemplo, afirma que: 

A natureza particular da atividade de ensino, que é máxima sofisticação humana e 
social em seu coletivo, dará a dimensão da responsabilidade dos que fazem a 
escola como espaço de aprendizagem e apropriação da cultura humana 
elaborada, bem como do modo de prover indivíduos, metodologicamente de 
formas de apropriação e criação de ferramentas simbólicas para o 
desenvolvimento pleno de suas potencialidades. 

 Toda atividade pressupõe uma série de afazeres, demanda tempo, reflexão e 

principalmente comprometimento, pois é na ação pedagógica que se revelam os 

desafios do processo ensino e aprendizagem, levando-se em conta que há 

pluralidades e singularidades próprias presentes no contexto, no professor e 

consequentemente no aluno, e toda essa diversidade é contextual e relativa. 

 Isto posto, torna-se ainda mais compreensível o fato do sujeito apropriar-se 

dos elementos da cultura humana de forma não intencional, não sistemática, 

conforme suas vontades e interesses, contudo é no processo de educação escolar 



que ocorre a apropriação do conhecimento aliada à intenção social, justificando 

portanto, a relevância da organização do ensino. Buscando organizar o ensino, é 

preciso que se estabeleça uma articulação entre teoria e prática, com vistas à 

transformação da realidade escolar, consequentemente dos sujeitos, professores e 

alunos, é assim que se constitui a real práxis pedagógica.(MOURA et al. 2010). 

 Em meio a uma atividade teórica e prática é que se materializam as intenções 

do professor e, por consequência suas significações sobre a atividade docente. A 

atividade docente deve estar organizada para que haja uma relação dialética, onde 

ela nos transforme e transforme nossos alunos. A propósito Moura, advoga que: 

 [...] o sujeito que é fruto de nossa ação educativa, vai adquirir um certo 
conhecimento que vai lhe capacitar a agir de uma determinada forma no meio em 
que vive. A sua aprendizagem vai lhe capacitar a compreender algum fenômeno 
de alguma forma. E isto vai lhe permitir usar desse novo saber para impactar a 
realidade. (2006, p. 144). 

  Na tentativa de compreender a natureza social do processo de 

aprendizagem, que se desencadeia pela atividade “orientadora de ensino ensino”1, 

Furlanetto (2013) recorre à Vigostki (2003), que apresenta dois níveis de 

desenvolvimento a ser considerados: o nível de desenvolvimento real e a zona de 

desenvolvimento proximal (apud FURLANETTO,2013, p. 55).  

 Para que se possa compreender a natureza social do processo de 

aprendizagem, resultado da atividade orientadora de ensino, é preciso recorrer à 

Vigotski, que orienta para a observação de dois níveis: 

O nível de desenvolvimento real de uma criança define funções que já 
amadureceram, ou seja, os produtos finais do desenvolvimento. Se uma criança 
pode fazer tal e tal coisa independentemente, isto significa que as funções para tal 
e tal coisa já amadureceram nela. [...]. A zona de desenvolvimento proximal 
define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em 
processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão 
presentemente em estado embrionário. (VIGOTSKI, 2003 apud 

FURLANETTO,2013, p. 56 grifo nosso) 

  Em outras palavras, é possível compreender que a zona de desenvolvimento 

proximal refere-se àquilo que o indivíduo tem potencial para aprender, mas ainda 

não aprendeu, e a zona de desenvolvimento real refere-se ao conhecimento do qual 

                                                           
1
 A AOE mantém a estrutura de atividade proposta por Leontiev ao indicar uma necessidade (apropriação da 

cultura), um motivo real (apropriação do conhecimento historicamente acumulado), objetivos (ensinar e 
aprender) e propõe ações que considerem as condições objetivas da instituição escolar. ( Moura, 2010, p. 217). 



ele já se apropriou. Desta forma, tudo aquilo que o aluno realiza com auxílio num 

dado momento, poderá posteriormente ser capaz de realizar independentemente. 

  Ao planejar suas ações e organizar atividades orientadoras de ensino no 

intuito de potencializar a aprendizagem, os professores podem diagnosticar e 

investigar o nível de desenvolvimento real de seus alunos (aquilo que já se sabe) e 

por meio de um movimento coletivo de cooperação e orientação, conduzí-los a uma 

mudança de sentido pessoal em relação ao que foi recentemente apreendido. 

  Moura et al. (2010), alega que através da atividade de ensino o professor tem 

a função de favorecer a atividade do aluno, no sentido de suscitar nele um motivo 

para sua atividade. O professor se disponibiliza estando em atividade de ensino, na 

apropriação de conhecimentos teóricos que propiciem a organização de suas ações, 

com o propósito de que seus alunos apropriem-se de conhecimentos que expliquem 

a realidade e favoreçam o desenvolvimento do seu pensamento teórico,de forma a 

oportunizar a atividade de aprendizagem de seus alunos. 

  Considerando que primordialmente o que se pretende no Atendimento 

Educacional Especializado, é a possibilidade de intervenções mais pontuais e 

eficazes, este aprofundamento teórico é essencial, para que deste modo se possa 

dar atendimento adequado aos alunos público-alvo da Educação Especial, mais 

especificamente aos alunos atendidos na Sala de Recursos Multifuncional Tipo – I. 

Com efeito, é inegável a relevância do professor na mediação, orientação e 

organização do ensino. 

  Pressupor os motivos que perpassam as ações do professor, pode auxiliar no 

entendimento dos aspectos que a envolvem, conforme aponta Furlanetto (2013, p. 

75): 

No contexto da teoria da atividade, o motivo de sua realização é o que estimula e 
a orienta. Portanto, acreditamos que analisar os motivos que levam os professores 
em formação a agir, permitirá perceber o sentido por eles atribuído, em relação à 
forma que propuseram as atividades de ensino aos alunos. A atividade de 
formação deve estar organizada partindo das necessidades apresentadas pelos 
participantes que realizarão esta atividade. Ao perceberem que a atividade 
proposta pelo formador atenderá às suas necessidades, os participantes terão 
motivo para aprender o conceito que estará sendo desenvolvido. 



  Em suma, toda a atividade parte de uma necessidade, de um anseio próprio e 

estes por sua vez, devem ser fomentados pelo professor. Sendo assim é válido 

trazer as contribuições de Moura que afirma:  

[...] o sujeito que é fruto de nossa ação educativa, vai adquirir um certo 
conhecimento que vai lhe capacitar a agir de uma determinada forma no meio em 
que vive. A sua aprendizagem vai lhe capacitar a compreender algum fenômeno 
de alguma forma. E isto vai lhe permitir usar desse novo saber para impactar a 
realidade. (2006, p. 144). 

  A necessidade e os anseios próprios mencionados anteriormente constituem 

o motivo pelo qual o indivíduo realiza algo. Há “dois tipos de motivos: O motivo 

compreensível e o motivo eficaz” (LEONTIEV, 2006, p. 76). Em uma atividade, o 

motivo compreensível, refere-se ao entendimento do por quê se realiza algo, ele 

encontra-se no campo da ação e toda ação é mecânica. O motivo compreensível 

poderá tornar-se eficaz, quando, por meio da organização do ensino, o mediador 

consegue envolver psicologicamente aqueles que participam da sua atividade 

(sentimentos e emoções). Quando ocorre este envolvimento, os sujeitos saem do 

campo meramente da ação e entram em atividade. Ou seja, para que estejamos em 

atividade, o motivo que nos leva a agir deve coincidir com o objetivo da atividade. 

(LEONTIEV, 2006).  

  A ação por sua vez distingue-se da atividade, “um ato ou ação é um processo 

cujo motivo não coincide com seu objetivo (isto é, com aquilo para o qual se dirige), 

mas reside na atividade da qual ele faz parte”. (LEONTIEV, 2006 apud 

FURLANETTO, 2013, p.76). Quanto às operações, elas são o “conteúdo da 

atividade que sofrem transformações  qualitativas no processo de trabalho por conta 

do aparecimento, desenvolvimento e utilização dos instrumentos”. (FURLANETTO, 

2013, p. 78). Em outras palavras as operações se constituem da forma como se 

organiza as atividades, os instrumentos de mediação, a maneira como 

operacionaliza-se  ou organiza-se, para que o motivo seja eficaz.   

  Para uma melhor compreensão dos termos e da relação entre eles, utiliza-se 

as contribuições de Bernardes e Moura: 

[...] decorrentes do motivo que impede a execução da atividade específica; após o 
estabelecimento do motivo, desprendem-se as ações que se subordinam aos 
objetivos conscientes decorrentes da mobilização dos sujeitos, dos motivos e das 
necessidades humanas; finalmente as operações, consideradas como modo de 
execução de uma ação, desprendem-se diretamente das condições para a 
execução do objetivo concreto. A unidade molar formada pelas ‘unidades básicas’ 



atividade – ação – operação, permeada pelos reflexos psíquicos e estabelecidas 
pelos objetivos conscientes e concretos, configura a atividade como uma ação 
consciente humana. (2009, p. 467). 

  Com base nas considerações acerca da teoria da atividade, que apresenta 

uma organização dialética, é possível perceber que tanto aquele que planeja a ação 

pode transformar-se, quanto aquele que a sofre,  justamente por permitir a interação 

com o conhecimento e com o outro. Observa-se que partindo do pressuposto de que 

a organização das ações, uma vez planejada e pensada adequadamente, acaba por 

levar os envolvidos a estarem em atividade e não somente em ação, colocando-os 

em um movimento de mudança de sentido pessoal. 

 

3. MUDANÇA DE SENTIDO PESSOAL: REFLEXÃO SOBRE OS CONCEITOS 

SIGNIFICAÇÃO E SENTIDO. 

  Quando se faz referência a uma mudança de sentido pessoal advinda da 

atividade, é preciso que esta relação seja compreendida em sua abrangência, isto 

implica na compreensão dos termos significação e sentido e o vínculo que 

estabelecem entre si, pois apesar de suas particularidades, não podem ser 

desvinculados. 

  Para Serrão (2006, p. 151), pela significação é que “o homem se apropria da 

experiência humana generalizada por gerações”. Furlanetto (2013, p. 83) 

complementa afirmando que “a significação também existe como fato da consciência 

subjetiva”, fortalecendo as convicções de que os indivíduos constituem-se através 

das experiências, descobertas e fundamentalmente das relações que estabelecem. 

 Asbahr procura conceituar  a significação como significado, e defende que  “o 

momento central do significado é a generalização”. (2011, p. 84). Vigostski contribui 

dizendo: 

[...] a generalização e significado da palavra são sinônimos. Toda generalização, 
toda formação de conceitos é o ato mais específico, mais autêntico e mais 
indiscutível de pensamento. Consequentemente, estamos autorizados a 
considerar o significado da palavra como um fenômeno de pensamento. (2009 
apud FURLANETTO, 2013, p. 83). 

 Com o propósito de perceber a importância da experiência coletiva e aspectos 

da apropriação dos conceitos, utiliza-se a seguinte argumentação: 



[...] A formação dos conceitos e operações lógicas nas crianças, foram um 
importante fundamento para a ciência. Estas pesquisas demonstraram que os 
conceitos não se formam no interior das cabeças das crianças, do mesmo modo 
em que se formam as imagens genéricas sensitivas, mas são constituídos a partir 
dos resultados dos processos de apreensão das significações elaboradas 
historicamente. (LEONTIEV, 1983 apud FURLANETTO, 2013, p. 83). 

 Convém lembrar que este estudo prima por explanar conceitualmente, as 

inúmeras contribuições de autores sobre o conceito significação e sentido, porém 

maior ênfase será dada ao conceito de sentido, considerando a temática em 

questão, que trata de promover por meio de ações devidamente organizadas uma 

mudança de sentido pessoal do aluno incluso da Sala de Recursos Multifuncional 

Tipo – I, em relação à sua convivência social na sala de aula comum. 

 Segundo Leontiev (apud ASBAHR, 2011, p. 88): 

As significações mediatizam as relações do homem com o mundo. Ou seja, são o 
reflexo da realidade elaborada historicamente pela humanidade sob a forma de 
conceitos, saberes, modos de ação, independentemente da relação individual que 
os homens estabelecem com ela. O sistema de significações, embora em eterna 
transformação, está “pronto” quando o indivíduo nasce, cabendo a este se 
apropriar dele. 

 Asbahr (2011, p. 88) alega que “a forma como o indíviduo apropria-se de 

determinadas significações, ou mesmo se se apropria ou não, depende do sentido 

pessoal que tenha para o sujeito”, ainda recorre a Duarte (2004 apud ASBAHR, 

2011, p. 89) para explicar esse processo: 

O que dá sentido à atividade desse indivíduo, ou seja, o que conecta sua ação 
com o motivo dessa ação? A resposta é: as relações sociais existentes entre ele e 
o restante do grupo ou, em outras palavras, o conjunto da atividade social. 
Somente como parte desse conjunto é que a ação individual adquire um sentido 
racional. 

 Quando fala-se sobre motivo é coerente recorrer a estudos que o classificam 

de maneiras distintas, Asbahr remete-se às diferenciações apresentadas por 

Leontiev (1983, 1988): “motivos geradores de sentido, ou motivos realmente 

eficazes, e motivos estímulos, ou motivos apenas compreensíveis”, descrevendo-os:  

Os primeiros motivos conferem um sentido pessoal à atividade. Na atividade 
gerada por um motivo desse tipo, há uma relação consciente entre os motivos da 
atividade e os fins das ações. Os motivos estímulos, diferentemente, têm função 
sinalizadora e não geram sentido, assumem o papel de fatores impulsionadores – 
positivos ou negativos” da atividade e podemos dizer que são motivos externos à 
atividade do sujeito. (ASBAHR, 2011, p. 89) 

 Na tentativa de compreender o sentido pessoal,é extremamente relevante que 

se compreenda também, qual é o tipo de motivo que instiga a atividade. Leontiev 



aponta que “não há sentidos puros, todo sentido é sentido de algo”(1983, apud 

ASBAHR, 2011, p. 89), Asbahr ainda complementa: 

Os significados são mais estáveis, já os sentido modificam-se de acordo coma 
vida do sujeito e traduzem a relação do sujeito com os fenômenos objetivos 
conscientizados. Além disso, é o sentido que se exprime na significação e não o 
contrário, é o sentido que se concretiza nas significações, da mesma maneira que 
o motivo concretiza-se nos objetivos, e não as significações no sentido. (2011, p. 
90). 

 Um exemplo proposto por Leontiev explicita como a relação entre sentido e 

significado se expressa de maneira evidente, este exemplo pode também 

proporcionar um entendimento mais coeso, no intuito de reconhecer nas relações 

escolares estes conceitos, de modo a contextualizá-los nas situações de 

aprendizagem que se apresentam no decorrer da trajetória escolar. O autor utiliza o 

significado da morte como exemplo, recorrer a ele torna-se imprescindível: 

Uma pessoa pode compreender perfeitamente seu significado, conhecer sua 
natureza biológica, ter estudado aspectos filosóficos e religiosos acerca desse 
fenômeno e compreender racionalmente a inevitabilidade da morte. Mas, no plano 
pessoal, a morte pode ter um sentido, aparece como coisa distante, improvável, 
principalmente se o sujeito for jovem e saudável. Anos depois, para o mesmo 
sujeito, a morte tem outro sentido, formou-se uma nova consciência acerca disso. 
Possivelmente não houve alteração no sistema de significações acerca da morte, 
o que variou foi seu sentido.( ASBAHR, 2011, p. 90). 

  De acordo com Furlanetto (2013), é compreensível que as necessidades e 

relações vivenciadas, possam levar o indivíduo a subverter a significação. “A 

mudança de sentido no nível das significações é um processo íntimo e profundo, de 

conteúdo psicológico que não ocorre de forma automática e instantânea”. Assim 

ocorre quando identifica-se que “estas significações – representações – ideias, 

conceitos, serão escolhidos pelo indivíduo, diante das necessidades que os conflitos 

sociais de sua vida o impõem” (p. 88). 

 Nessa perspectiva, o conceito de sentido pessoal é elementar, pois se o 

objetivo do professor é lançar mão de estudos teóricos mais consistentes para que 

de fato, possa organizar suas ações com vistas ao aprendizado efetivo do aluno, há 

também que investigar que sentido pessoal uma atividade ou mesmo conhecimento 

tem para ele. Com base em Leontiev, observa-se que o sucesso na resolução de 

uma tarefa compreende principalmente o motivo que leva o indivíduo a executá-la, 

expressando a dependência íntima entre os processos intelectuais e motivacionais 

da atividade. (ASBAHR, 2011). 



 As relações existentes no processo ensino e aprendizagem, vão muito além 

da simples compreensão advinda das formações profissionais anteriores e também 

de toda experiência profissional que se constrói ao longo dos anos, por certo 

visualizá-las acerca de estudos fundamentados, pode desencadear transformações 

ainda que tímidas neste processo, à começar pela nossa própria maneira de 

conceber e conduzir o ensino. A busca pela formação contínua pode suscitar o 

envolvimento em processos de formação que promovam mudanças de sentido 

pessoal relativas à nossa prática pedagógica. 

 As reflexões de Furlanetto (2013) contribuem significativamente, pois 

consideram que o sentido pessoal refere-se a todas as condições e particularidades 

que mobilizam o sujeito, que constituem e ocasionam possibilidades de colocá-lo na 

atividade. Asbahr (2011) reforça que:  

A aprendizagem consciente efetiva-se quando os conhecimentos são vivos para o 
sujeito, ou seja, ocupam um lugar na vida real do sujeito, têm um sentido vital, e 
não são somente respostas a condições externas, impostas por outras pessoas ou 
situações. Quando a atividade de estudo não tem sentido real, conectado aos 
motivos do próprio sujeito, a atividade torna-se formal, meramente reprodutiva. 
(p.98). 

 Transformar práticas excludentes de atuação no contexto escolar, por si só já 

representa um desafio. Isto implica num exercício permanente e criterioso de 

enfrentamento da realidade atual, na condução do ensino e do aprendizado, rumo à 

ampliação e a compreensão dos processos, no anseio de oportunizar ao aluno um 

aprendizado que lhe permita pensar, agir, sentir e optar, com base no sentido que 

atribui aos conhecimentos. 

  

3. MEDIAÇÃO NA PERSPECTIVA DO APRENDER. 

 Para que de fato haja uma mudança de sentido pessoal no aluno com 

necessidades educacionais especiais, e do mesmo modo no professor que se 

propõe a colocá-lo em atividade e consequentemente estar em atividade, é 

essencialmente necessário que haja uma mediação de qualidade, consciente e 

intencional. 

 O termo mediação é tratado por diferentes autores nas mais variadas 

perspectivas, e utilizado por educadores, muitas vezes de modo impreciso, como 



sendo uma relação entre dois elementos igualmente distantes, na ligação entre dois 

termos diferenciados ou como possibilidade de harmonização de conflitos. Esta ideia 

contraria a concepção desenvolvida por Hegel que atribui a ela um caráter dialético. 

(ARNONI, 2006). 

 Nesse sentido, com base nos estudos de Arnoni (2004b, p, 03-04) sobre a 

mediação dialética é possível afirmar que esta, “constitui o pressuposto teórico-

filosófico que possibilita compreender a conversão do saber científico em conteúdo 

de ensino e o ensino deste na prática”. Nesta mediação pode ocorrer uma relação 

de tensão entre aluno e professor. Afirma ainda que a mediação implica numa 

relação dialética, que tem como elementos constitutivos o movimento, a contradição 

e a superação e estes não podem ser compreendidos de forma linear. A mediação 

por sua vez é vista como uma força negativa que além de unir o imediato ao 

mediato, os separa e os diferencia. Com base em Arnoni (2006, p. 05): ”a mediação 

vincula-se à preocupação fundamental da Didática que é a compreensão dos 

processos que envolvem o ensino e desta forma, permitem que se aprenda”. 

 Recorrendo à compreensão dos termos sabe-se que a palavra imediato 

refere-se aquilo que é rápido, instantâneo, próximo, que não tem nada no meio, e 

mediato é aquilo que resulta de mediação. (FERREIRA, 2005). Tendo compreendido 

os termos, é possível conceber que: 

No âmbito escolar, o ensino e a aprendizagem exprimem uma tensão entre o 
professor, que é único e está no plano do mediato, pois detém o conhecimento na 
sua área de formação, e os seus alunos, que são vários, e conhecem a partir da 
sua experiência imediata.( ARNONI, 2006 p. 05). 

 Arnoni aponta que “ A mediação é a responsável pela reflexão recíproca de 

um termo no outro: o mediato não supera o imediato, quem o faz é a mediação[...] 

(ARNONI, 2004 a, p.9). Comumente educadores afirmam ser mediadores da 

aprendizagem ou acreditam mediar na relação ensino-aprendizagem, Almeida 

(2003) defende que: 

Se coubesse ao educador mediar a relação, ele deveria estar presente nos seus 
dois pólos, ou, ao contrário, adotando-se a idéia de que a mediação é apenas uma 
“ponte”, o educador não poderia estar presente na relação, permaneceria entre 
seus termos para permitir a ligação de ambos.(...) Outra idéia bastante difundida 
no campo da educação é a de que o educador seria o facilitador da aprendizagem. 
Ora, quando se pensa na mediação fundada na dialética, deve-se considerar que 
ela requer a superação do imediato no mediato. Assim, é provável que o educador 
‘dificulte’ a aprendizagem do educando, pois o educador precisa fazer com que o 



educando supere a compreensão imediata assumindo outra que seja 
mediata.(apud ARNONI, 2006, p.06). 

 Diante do exposto, fica evidente que as relações que se colocam entre o 

ensino e a aprendizagem, entre o e educando e o educador, não podem constituir-se 

por meio da subordinação, “devem ser pautadas, pelo esforço da mediação”. 

(ARNONI, 2006, p. 06). O professor por sua vez, deve congregar esforços, no 

sentido de conduzir o aluno para o plano do mediato, pois é natural que o mesmo 

esteja no plano do imediato, ao passo que o aluno deve trazer o professor para o 

plano que ocupa. A mediação se processa neste embate, onde forças contrárias 

emanam, revelando conflitos, ora implícitos, ora explícitos. (ARNONI, 2006). 

 Arnoni apresenta a Metodologia da Mediação dialética, que demonstra a 

busca pela compreensão das partes, que no ato de ensinar se articulam, no intuito 

de que isso seja suficientemente capaz de gerar a aprendizagem. Esta metodologia 

é composta por quatro etapas que serão descritas por conseguinte:  

1. Resgatando – fazer aflorar as representações do sujeito, em relação ao conteúdo 
em estudo. Neste contexto, o sujeito entra em contato com o objeto de estudo, 
registra suas interpretações e explicita o campo de significação em relação ao 
assunto trabalhado. As elaborações geradas nessa etapa caracterizam aspectos 
do saber imediato, considerando como ponto de partida do processo de ensino; 
 

2.  Problematizando – questionar o saber imediato (resgatando), na perspectiva do 
saber mediato pretendido (saber científico), explicitando-se a contradição entre 
ambos e visando a “provocar a superação do imediato no mediato e possibilitar a 
elaboração das sínteses pelo aluno (problematizando)”; 

 
3. Sistematizando – trabalhar aspectos do saber científico, provocando a superação 

do imediato no mediato, propiciando ao aluno a elaboração de novas sínteses; 
 

4. Produzindo – expressar a síntese do trabalho educativo, o saber aprendido. Essa 
síntese representa o ponto de chegada do trabalho educativo, possivelmente, 
com maior grau de complexidade que as representações, inicialmente 
apresentadas (resgatando). É o ponto de chegada provisório que se torna, 
imediatamente, em um novo ponto de partida. E, o ciclo não se fecha, pois, o 
ponto de chegada (produzindo) tem propriedades diferentes do ponto de partida 
(resgatando) e, por permanecer aberto, cria possibilidade para que novos ciclos 
se iniciem, na perspectiva da mediação dialética (ARNONI, 2003 apud 
ARNONI,2004b, p. 04). 

 

 As etapas apresentadas anteriormente, podem impulsionar mudanças 

significativas na estrutura e na concepção do ensino, de maneira a tornar-se um 

elemento determinante das condições favoráveis ao aprendizado, propiciando 

principalmente ao aluno com necessidades educacionais especiais, a possibilidade 

de apropriar-se dos bens culturalmente produzidos pela humanidade, que por meio 



da mediação dialética não correspondem à simples “acumulação de hábitos, a 

memorização e o treinamento reprodutivo dos alunos” (SOLOVIEVA E ROJAS, 2009 

apud FURLANETTO, 2013). 

 A mediação dialética visa contemplar com a maior amplitude possível, os 

interesses, o significado e o sentido pessoal dos alunos colocados em atividade, de 

modo que a ação de ensinar não seja uma “mera transmissão (declamação) do 

saber científico e nem como simplificação deste”.(ARNONI, 2004b, p. 05). Para tanto 

é essencial repensar a prática pedagógica e buscar novos paradigmas, isto implica 

romper também com o modelo de ensino e aprendizagem, tal qual conhecemos.  

 As iniciativas propostas, buscam através de adequações na prática 

pedagógica, uma ressignificação da própria prática, advinda dos estudos teóricos 

apresentados, conforme Arnoni, incita o ensinar: 

[...] comprometido com o aprender e, para isso, torna-se necessário realizar a 
conversão do saber científico em conteúdo de ensino, para que ele se torne 
ensinável (ensino-professor), assimilável (aprendizagem-aluno) e preservador do 
saber científico (socialização do saber cultural). (2004b, p. 05). 

 Deste modo, a organização do ensino deve ocorrer transitando entre teoria e 

prática, por meio da mediação dialética, intencional e consciente com vistas à 

mudança de sentido pessoal de professores e alunos. 
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