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ABSTRACT 

 

In the recent past, both society and labour market are demanding from citizens a 

performance far different from those accept until then. The major lacks of workers may 

concern, among others, to the development of specific personal competences and to the 

improve of the cognitive process. Schools, responsible for the preparation for life in 

society � including the life in the labour market � don�t usually take intentional educational 

actions aiming the improve of the cognitive development of their students. The focus of the 

present study is mainly on analyzing the possibility of Schools to make an intentional 

effort to develop student�s cognitive habilities, future workers, using a preexisting program 

created and structured for this meaning by Reuven Feuerstein. 

 

In the late 40�s, Feurstein took the task of teaching hundreds of children and teenagers, war 

orphan children, to become autonomous and productive citizens. Facing the real need of 

improving their cognitive habilities and rescuing their citizenship, Feuerstein came up � 

using his own wide world perception, personal beliefs and experience � with two theories: 

Structural Cognitive Modifiability (SCM) and Mediated Learning Experience (MLE) and 

three interrelated systems, or an evaluation system: Learning Potential Assesment Device 

(LPAD), an interventional system: Feuerstein Instrumental Enrichment (FIE) and a 

maintenance system: Shaping Modifying Environments (ME). 

 

The aim of this paper is to evaluate the effect of the first level of the Feuerstein 

Instrumental Enrichment (FIE I) on 3rd grade public or private High School student�s 

cognitive development. 

 

Summing up, there were 96 students involved in this project (54 boys and 42 girls) from 

two different High Schools: one private and one public. Sixty seven of these students were 

placed on experimental groups that were submitted to FIE I and the other 29 kids took part 

on control groups, staying away from the program application. 
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All the students participated on an initial evaluation, facing six instruments, some of then 

allowing a dynamic evaluation. From the instrument result analysys, needs were raised and 

intervention procedures were established. The students�s experimental group was 

submitted to the first level of the Feuerstein Instrumental Enrichment (FIE I). During its 

application, the students had an intermediary evaluation, made by the application of the 

evaluation instrument and by a questionnaire to measure the student�s level of perception 

about the (FIE I). Finally, all the participants were submitted to a final evaluation. 

 

The results were analyzed in a descriptive statistical way. The U or Mann-Whitney tests 

and the t for Student test were used to indicate probable similarities and differences among 

the student�s groups performances. From its discussion were put together propositions to 

justify the following conclusions: 

 

The student�s experimental group structural cognitive modifiability was raised. 

 

The cognitive development shown by the student�s experimental group was higher than the 

cognitive performance shown by the student�s control group. 

 

Keywords or descriptors: learn to learn, learn to think, dynamic evaluation, cognitive 

development, cognitive education, mediated learning experience, cognitive functions, 

mediation, modifiability, structural cognitive modifiability, cognitive operations. 
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Apresentação. 

 

 

 

 

Uma narrativa autobiográfica como introdução. 

 

Professor Primário. 

 

Quando alguém me pergunta sobre o que sou respondo prontamente: sou professor 

primário! Meus avós paternos Anacleto e Maria das Dores foram professores primários 

formados pela Escola Normal de Itapetininga em sua primeira turma, no final da década de 

1890: modelos, portanto, para seus filhos, netos, bisnetos, trinetos e tetranetos. 

 

Esse é um retrato muito interessante que vale a pena conhecer. 
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A professora primária Maria das Dores retratada no início do segundo semestre de 1913, ao 

lado de suas alunas no pátio da escola, um dia seria minha avó. Meu futuro pai nasceria em 

meados de dezembro desse mesmo ano. É importante registrar a presença nesta foto, de 

uma menina com fita na cabeça, na segunda fileira, logo atrás da professora, olhando para 

baixo e para a sua esquerda, que seria irmã de minha mãe, quando ela nascesse e minha tia, 

algum tempo depois. As pessoas retratadas estavam no pátio do Grupo Escolar de 

Sertãozinho, Estado de São Paulo, hoje denominado Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Professor Anacleto Cruz. 

 

Objetivo: ensinar a pensar. 

 

Ensinar a pensar e, com isso, ampliar a inteligência das pessoas é uma possibilidade muito 

atraente e romântica que pode ser assumida como objetivo educacional por professores, 

pais, cuidadores e outros educadores. 

 

Assumi muito cedo objetivo semelhante a esse na minha vida de professor e, durante muito 

tempo, não consegui alcançá-lo e nem tive acesso ao como fazer isso. Não tenho dúvidas 

sobre o provável desenvolvimento cognitivo dos alunos que foram, por mim, alfabetizados. 

Tenho certeza, também, que os estudantes de Ciências, que participaram ativamente das 

experimentações conduzidas por mim, aprenderam, a partir delas, a estabelecer 

generalizações. Pode ser que a introdução de xadrez nas minhas aulas de Matemática tenha 

levado muitos alunos a pensar antes de fazer. 

 

Tecnologia educacional. 

 

Nas décadas de 1970 e de 1980, chamadas por alguns de décadas da tecnologia 

educacional, participei ativamente da introdução de princípios de tecnologia educacional 

aplicados ao planejamento do ensino e avaliação da aprendizagem no SENAI de São Paulo, 

instituição de educação profissional e em escolas públicas e privadas da Região Sudeste. 

Estudei e aprendi muito sozinho e participei, com alguns colegas, da produção de alguns 

textos sobre esse tema. Em 1978 e 1979, participei de dois programas importantes nessa 
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área: elaboração de módulos autoinstrucionais e formador de elaboradores de módulos 

autoinstrucionais, desenvolvidos pelo Departamento Nacional do SENAI. Em 1981, 

complementando essa capacitação, participei de programa de Tecnologia Educacional, 

realizado na San Diego State University/USA. 

 

Resgate de aspirações antigas. 

 

Participei da implantação, no Brasil, do Projeto PETRA de Formação Profissional, um 

programa de desenvolvimento cognitivo e afetivo que pretendia complementar a formação 

profissional de trabalhadores, tendo em vista exigências do mercado de trabalho. 

Obtivemos nossa certificação junto a SIEMENS AG de Munique/Alemanha, em seminários 

e estágios lá realizados em 1992 e em 1996. No intervalo entre esses dois períodos de 

preparação, participamos da implantação desse modelo no Brasil, junto a multiplicadores, 

instrutores, professores e alunos do SENAI. Esse trabalho voltado para mudanças no perfil 

cognitivo e afetivo do futuro trabalhador reacendeu a velha chama: ensinar a pensar! É 

importante registrar que, no segundo semestre de 1996, junto com outras pessoas 

certificadas no PETRA, elaboramos o Projeto Eureka: um programa de desenvolvimento 

cognitivo e afetivo para professores e estudantes. 

 

Como conheci e optei pelo Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI) de 

Reuven Feuerstein. 

 

Conheci o Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI) de Reuven Feuerstein, em 

fevereiro de 1992, sendo aplicado como parte de um programa de nivelamento 

desenvolvido junto a trabalhadores em processo de requalificação profissional, pela AFPA 

(Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes), em Paris/França. 

Antes de aprender a nova qualificação profissional, as pessoas eram expostas a um conjunto 

de intervenções, denominado nivelamento pela instituição: alguns instrumentos do PEI; 

programa de habilidades básicas de leitura, interpretação e produção de textos, em Língua 

Francesa; e, programa de habilidades básicas de Matemática. 
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A partir de 1996, dirigi meus esforços para os temas aprender e ensinar a pensar: optei pela 

proposta de Feuerstein; participei como aluno de seminários de formação de mediadores do 

PEI desenvolvidos no Brasil; apliquei, junto com outros mediadores, o PEI num grupo de 

jovens e adultos do SENAI de São Paulo; participei em Israel, como aluno, de seminários 

de formação de formadores do PEI; desenvolvi, como formador, seminários de formação 

para quase quatro centenas de mediadores do PEI (níveis I e II); participei da elaboração e 

implantação de projeto de supervisão da aplicação do PEI na Bahia, junto com outros 

mediadores; e, participei, como aluno, de seminários sobre Avaliação Dinâmica do 

Potencial de Aprendizagem (LPAD), também criado por Feuerstein. 

 

 

Recebendo certificado de formador de formadores de PEI das mãos do professor Feuerstein, 

em julho de 1998. 
 

 

 

�Alex�
1 e eu: comemorando a certificação. 

                                                        
1 Alex é o nome fictício de um jovem inglês que perdeu cerca de metade da massa encefálica, como conseqüência de 

cirurgia para retirada de tumor no cérebro. Foi submetido à LPAD e ao PEI e, no dia em que essa foto foi feita, em 1998, 
recebeu o certificado de mediador do PEI I.  
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Escrever sobre Feuerstein. 

 

Escrever sobre o trabalho de Feuerstein não é tarefa simples. Os temas aqui reunidos, na 

revisão bibliográfica (capítulos 1 a 4), encontram-se espalhados em vários livros e 

publicações de diferentes origens e editoras. Propiciar, a todos que tenham interesse pelo 

PEI, o acesso às informações básicas sobre seus aspectos teóricos, didáticos e práticos, foi a 

intenção que nos moveu. Isso só, no entanto, não é suficiente. Procurei indicar, de forma 

clara e precisa, a bibliografia utilizada e, além disso, foram acrescentadas algumas 

contribuições pessoais a partir da complexidade dos assuntos selecionados e da finalidade 

principal deste documento. 

 

As contribuições pessoais mais relevantes dizem respeito, dentre outras, a: 

 

 explicações mais precisas sobre conceitos complexos como mapa cognitivo, operações 

e funções cognitivas, critérios de mediação, por exemplo; 

 definições mais detalhadas de operações e funções cognitivas acompanhadas de 

exemplos de situações-problema correspondentes; 

 planejamento de unidade e aulas de PEI; 

 exemplos de planos de aula do PEI; 

 exemplo de plano de aula de Matemática com aplicação dos princípios do PEI; 

 exemplo de estudo de instrumentos (Comparações e Classificações); 

 calendário previsto de aplicações do PEI nível I no Colégio Estadual Bispo Dom 

Gabriel, em 2005. 

 roteiro para coleta de depoimento de alunos; e 

 perfil de desempenho do mediador do PEI. 
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Dificuldade não-prevista. 

 

Em outubro de 2003, quando participei do Exame de qualificação para o Mestrado, as 

Professoras Doutoras que compunham a Banca Examinadora sugeriram que meu trabalho 

passasse diretamente para o nível de Doutorado com a seguinte condição: deveria ser 

desenvolvida outra pesquisa com alunos de escola pública de ensino médio. Honrado, 

concordei! 

 

Em 2004, preocupei-me em completar os créditos mínimos exigidos enquanto buscava uma 

escola cuja direção permitisse a aplicação de uma pesquisa de campo em 2005. 

 

Moro na Mooca, bairro da cidade de São Paulo, bem próximo de seu centro comercial. Não 

consegui que a direção de nenhuma escola de ensino médio de meu bairro ou próxima dele, 

concordasse na realização de uma pesquisa de campo em sua escola e com seus alunos, 

mesmo sem ônus para a escola e para os estudantes! 

 

Conversei com uma mediadora formada por mim no PEI, Diretora de Escola Pública de 

Ensino Fundamental que, gentilmente, indicou uma colega que era Diretora de Escola de 

Ensino Médio em bairro distante da Mooca. Não consegui conversar com a Diretora mas 

falei rapidamente com a Coordenadora Pedagógica que deixou tudo muito claro para mim: 

� Você fala com os alunos e forma os grupos. Só pode ser no sábado e nós não podemos 

exigir nada dos estudantes. Volte aqui no início das aulas, em fevereiro de 2005, no dia 

catorze. Tentei argumentar que precisava falar com os alunos antes mas não consegui 

convencê-la. 

 

Mesmo assim, de vez em quando, telefonava ou ia até lá para confirmar os pontos 

principais de minha proposta de trabalho. A resposta, quando conseguia contato, era a 

mesma: � Volte aqui no início das aulas, em fevereiro de 2005. 
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No dia catorze de fevereiro de 2005, compareci à escola. Não consegui falar com a Diretora 

nem com o Coordenador Pedagógico. O Secretário da escola sugeriu que eu voltasse uma 

semana depois: começo das aulas, transferências de alunos, substituição do Coordenador 

Pedagógico, ... 

 

Para finalizar essa parte da história: não consegui a oportunidade para pesquisar. 

 

Estava sem saber o que fazer vendo fluir pelos dedos uma rara oportunidade. Comentei essa 

situação com minha irmã Maria José, educadora da cidade de Jundiaí, que disse: Por que 

você não fala com a nossa amiga Eliana? Ela é Diretora da Escola Estadual Bispo Dom 

Gabriel dessa cidade! 

 

No dia 17 de março de 2003, após os necessários entendimentos com a professora Eliana e 

com a Professora de Matemática Elizabeth (que participou do Programa e acompanhou 

todas as atividades), desenvolvemos palestra sobre Feuerstein e o PEI para sensibilizar 

estudantes da 3ª série do Ensino Médio. Conseguimos adesão ao Programa maior do que 

nossa expectativa: quase 30 alunos para o grupo experimental e cerca de 20 estudantes para 

o grupo de controle! O Programa aconteceria, aos sábados,  durante cinco aulas de 50 

minutos, das 8h às 12h 10min. 

 

Produto inédito e não-planejado. 

 

Os mediadores que desenvolveram o PEI I, junto aos grupos experimentais, estudaram cada 

um dos instrumento do PEI e obtiveram, como resultados não-pretendidos, documentos 

sínteses dessas atividades de preparação de aulas que se mostraram muito úteis como 

subsídios para a mediação em sala de aula dos instrumentos do PEI I (Anexos 5 e 6). 

Posteriormente, elaboramos os estudos dos instrumentos do PEI II. 

 

Aqui encerro essa narrativa autobiográfica. 
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Descrição sumária do presente texto. 

 

 

 

 

Parte A: Revisão bibliográfica. 

 

No capítulo 1, A influência do mercado de trabalho na educação de trabalhadores: um 

desafio para os educadores (p. 3 à p. 7), descrição das exigências da sociedade e do 

mercado de trabalho com relação ao perfil desejado do trabalhador, explicitadas nos 

últimos dezessete anos. Os pontos de vista de alguns pesquisadores são apresentados, 

diversos programas de desenvolvimento cognitivo são citados e algumas conclusões são 

estabelecidas. 

 

No capítulo 2, Um desafio educacional para Reuven Feuerstein (p. 8 à p. 13), descrição do 

problema do resgate da cidadania de centenas de órfãos da segunda guerra mundial, 

enfrentado por Feuerstein; seus dados biográficos e possíveis ligações entre experiências 

significativas de sua vida (em sua casa, na escola, com André Rey e Piaget) e os efeitos 

dessas experiências de vida em sua obra; e, suas teorias e sistemas de avaliação, 

intervenção e manutenção, alem de outras contribuições educacionais. 

 

No capítulo 3, A proposta educacional de Feuerstein: aspectos teóricos (p. 14 à p. 47), 

apresentação de seu trabalho educacional: suas crenças; a Teoria da Modificabilidade 

Cognitiva Estrutural; as relações existentes entre seu trabalho e as propostas de Piaget e 

Vygotsky; a Teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada, a importância de Rey e do 

grupo de avaliadores piagetianos no estabelecimento dessa teoria e os Critérios de 

mediação; a Avaliação Dinâmica da Propensão para a Aprendizagem (LPAD), seus 

objetivos e instrumentos; o Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI), seus objetivos 

e instrumentos; e, a Modelagem de Ambientes Modificadores, seus objetivos e 

características. 
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No capítulo 4, A proposta educacional de Feuerstein: outros aspectos (teóricos e didáticos) 

(p. 48 à p. 163), análise do mapa cognitivo e seus parâmetros; as operações e funções 

cognitivas e suas definições e relações; os critérios de mediação em detalhes; a estrutura de 

uma aula de PEI; o processo de planejamento de unidade e páginas de PEI; a definição de 

objetivos, fontes de objetivos, a questão da formulação de perguntas; a avaliação e efeitos 

do PEI; providências necessárias para implantação do PEI numa escola; e, o perfil de 

desempenho do mediador. 

 

Parte B: Pesquisa de campo - Metodologia. 

 

No capítulo 5, Metodologia (p. 164 à p. 181), delimitação do problema, apresentação dos 

objetivos, da hipótese de trabalho e das características das amostras; e, descrição, em 

detalhes, dos instrumentos de avaliação e de intervenção, da seqüência de desenvolvimento 

selecionada e de cronograma previsto de aplicação do Programa. 

 

Parte C: Pesquisa de campo � Resultados. 

 

No capítulo 6, Resultados (p. 182 à p. 223), descrição de plano global de apresentação dos 

resultados e apresentação dos resultados das pesquisas (CPTM e Bispo). Os resultados das 

avaliações inicial, final e intermediária de cada um dos instrumentos são acompanhados por 

aplicação dos testes U ou de Mann-Whitney e t de Student; e, são realizados, ainda, 

comentários sobre a freqüência dos alunos ao PEI e os efeitos desse programa.  

 

Parte D: Discussão. 

 

 No capítulo 7 Análise e discussão dos resultados (p. 224 à p. 265), apresenta-se um plano 

de análise dos resultados e, em seguida, são analisados e discutidos os desempenhos dos 

grupos experimentais e de controle nas avaliações inicial, final e intermediária de cada um 

dos instrumentos utilizados. Tabelas, gráficos e resultados dos testes U e t são apresentados 

e análises são realizadas. O fechamento dessas atividades é feita com a apresentação de 

conclusões parciais. Finalmente, são apresentadas as conclusões finais do trabalho. 
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Parte E: Textos consultados. 

 

Os textos citados são apresentados em Bibliografia (p. 266 à p. 276). 

 

Parte F: Anexos (p. 277 à p. 345). 
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Parte A: Revisão bibliográfica. 
 

 

1. A influência do mercado de trabalho na educação de trabalhadores: um desafio 

permanente para os educadores. 

 

 

 

 

1.1 Novas exigências. 

 

Nos últimos dezessete anos, a sociedade de modo geral e o mercado de trabalho, em particular, 

têm-se manifestado objetivamente sobre a necessidade de alteração do perfil de desempenho dos 

trabalhadores. Com muita freqüência, jornais apresentam artigos sobre esse assunto, chamando a 

atenção para a necessidade de se aperfeiçoar a ação das escolas, bem como a de seus professores, 

a fim de garantir uma preparação mais adequada dos estudantes, futuros trabalhadores. No dia 

quinze de dezembro de 1999, como se estivesse fazendo uma síntese dessa tendência, o Jornal da 

Tarde coloca, em sua primeira página, a manchete A escola brasileira não ensina a pensar, a 

partir de análise dos resultados da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

 

1.2 Algumas opiniões. 

 

Dieter Mertens, em sua tese Educação para uma Sociedade Moderna (Reetz, 1989), chama essas 

novas demandas de qualificações-chave e as define como: 

 

Conhecimentos, capacidades, habilidades e atitudes que não estão diretamente relacionados com 

nenhuma atividade prática em particular, mas que permitem assumir um conjunto de 

responsabilidades e lidar adequadamente com novas exigências - em sua maioria imprevisíveis - 
que ocorrem durante a vida de uma pessoa. 

 

Inspirado em Mertens; Klein, Borrety, Fink e Holzapfel (1994) da SIEMENS AG de Munique, 

criaram o modelo PETRA (Projekt- und transferorientierte Ausbildung). Esse projeto de 

educação profissional envolve, além da capacitação técnica, a capacitação em cinco 

qualificações-chave e 46 qualidades pessoais (27 atitudes e 19 habilidades intelectuais), 

conforme quadro apresentado a seguir, adaptado por Cruz, Franceschini e Gonçalves (1994). 
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Qualificações-chave e correspondentes qualidades pessoais. 

 

1. Organização e 

execução do 

trabalho: 

2. Comunicação 

interpessoal: 

3. Autodesenvolvi-

mento: 

4. Autonomia e 

responsabilidade: 

5. Resistência à 

pressão: 

1. Auto-suficiência. 
2. Capacidade de 
auto-avaliação. 
3. Capacidade de 
planejamento. 
4. Coordenação. 
5. Determinação. 
6. Motivação 

intrínseca à tarefa. 
7. Precisão. 
8. Racionalização. 
9. Zelo. 

10. Cooperação. 
11. Empatia. 
12. Imparciali-dade. 
13. Integração. 
14. Liderança emer-
gencial. 
15. Manutenção do 

diálogo. 
16. Objetividade na 
argumentação. 
17. Participação. 
18. Receptividade. 

19. Capacidade de 
pesquisa. 
20. Capacidade de 
resolução de pro-
blemas. 
21. Capacidade de 
transferência. 
22. Criatividade. 
23. Expressão oral e 

escrita. 
24. Generalização. 
25. Leitura e inter-
pretação de dese-
nhos e circuitos. 
26. Leitura e inter-
pretação de textos. 
27. Prontidão para 

aprender. 
28. Raciocínio ana-
lógico. 
29. Raciocínio lógi-
co. 
30. Raciocínio pre-
ditivo. 
31. Relevância. 
32. Utilização de 

técnicas de aprendi-
zagem. 

33. Consciência de 

qualidade. 
34. Consciência de 

segurança. 
35. Disciplina. 
36. Envolvimento. 
37. Iniciativa. 
38. Julgamento. 
39. Prudência. 
40. Reconheci-
mento das próprias 

limitações. 

41. Atenção. 
42. Capacidade de 
concentração. 
43. Compensa-ção 

de posturas físicas. 
44. Flexibilidade. 
45. Perseverança. 
46. Prontidão para 

ouvir. 

 

A visão de Bruno (Bernardo, 1998, p. VII e p. VIII) sobre o tema é a seguinte:  

 

Hoje, o que interessa às empresas é sobretudo, a capacidade de pensar dos trabalhadores, de operar 
em grupo, de propor soluções, de interagir com diferentes perfis qualificacionais, de aprender e 

assimilar continuamente as novas técnicas e os novos códigos disciplinares, tendo em vista as 

exigências crescentes de aumento de produtividade. Aos trabalhadores que conseguem se sujeitar a 
essas novas exigências é dado o nome de �trabalhador cidadão�. 
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Responsável pelo Caderno Empregos do jornal O Estado de São Paulo, Torres (2000, p. 4) cita 

alguns dos requisitos fundamentais exigidos dos trabalhadores, nos dias atuais:  

 

[...] inglês fluente, inclusive para estagiários, bom nível de conhecimento técnico, disposição para 

estar sempre aprendendo mais e se aprimorando, capacidade de lidar com situações novas e, acima 
de tudo, flexibilidade e espírito de cooperação para trabalhar em equipe e se relacionar com vários 

tipos de pessoas. 
 

Tendo como base dois relatórios publicados pela ONU, o Relatório do Desenvolvimento 

Humano (Pnud) e o Relatório Mundial de Emprego (OIT), Pastore (2001) assim se manifesta 

sobre o tema:  

 

A globalização, a revolução tecnológica e os novos modos de trabalhar tornam os seres humanos 

rapidamente obsoletos quando são mal preparados. Não há outra saída: os países que desejam 

desfrutar dos benefícios da modernização têm de equipar seus povos com conhecimentos de alta 

qualidade. É isso que permite absorver inovações e criar outras. A alfabetização digital é essencial. 

A capacidade de comunicar-se adequadamente é indispensável. A maleabilidade para trabalhar em 
grupo é fundamental. 

 

Fonseca (2001, p. 19 e p. 20) declara não ser mais possível separar economia e educação, uma 

vez que o que está em jogo é o enriquecimento cognitivo dos trabalhadores. Ele pergunta, por 

exemplo: 

 

Por que se tornará importante investir na educabilidade cognitiva dos trabalhadores? Quais as 

aquisições cognitivas básicas dos operários para responderem às novas situações dos seus 

empregos? Serão importantes os programas cognitivos para satisfazer aos novos desafios da 
economia global? Os operários adultos com baixo rendimento cognitivo ou dificuldades de 

aprendizagem estarão irremediavelmente condenados? Como podem ser integrados em novos 

processos de produção? Qual a solução? Dispensar ou redesenvolver as suas capacidades 
cognitivas? Como preparar os trabalhadores para uma permanente e perpétua mudança? 

 

Dentre os diversos programas de desenvolvimento cognitivo existentes (De Bono, 1973; Lipman, 

Sharp e Oscanyan, 1980; e, Sternberg, 1986; por exemplo), Fonseca (2001) indica o Programa de 

Enriquecimento Instrumental (PEI) de Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller (1980) como uma das 

respostas mais adequadas para preparar estudantes, futuros trabalhadores, com ou sem 

dificuldades de aprendizagem, bem como para adultos iletrados, por sua acessibilidade e 

aplicabilidade a qualquer sistema de ensino ou formação. 
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Avaliando teorias do processamento de informações sobre a natureza da inteligência humana, 

Sternberg (1992, p. 35) assim se manifesta sobre o valor prático da proposta de Feuerstein: 

 

Algumas teorias provaram ser muito úteis para finalidades práticas, tais como diagnóstico, 

prognóstico e treinamento. As teorias de Feuerstein (1979 e 1980) sobre a experiência de 

aprendizagem mediada (a experiência da criança mediada pela mãe, por exemplo) e de funções 

cognitivas deficientes; [...], provaram ser muito úteis tanto na avaliação quanto no treinamento das 

funções intelectuais. 
 

Para Silva (2003, p. 210 e p. 211): 

 

Os postos de trabalho, criados de agora em diante exigirão que as pessoas pensem, criem, se 
inspirem, se emocionem, raciocinem, opinem, discordem, se apaixonem, detestem; enfim, que 
tenham um trabalho verdadeiramente humano, que só pode ser concebido pelos que possuem 

mentes e corações, cognições e sentimentos. 
 

Alarcão (2005, p. 24) diz: 

 

São hoje muitas as competências desejadas, que assentam num conjunto de capacidades. Valoriza-
se a curiosidade intelectual, a capacidade de utilizar e recriar o conhecimento, de questionar e 
indagar, de ter um pensamento próprio, de desenvolver mecanismos de auto-aprendizagem. Mas 
também a capacidade de gerir a sua vida individual e em grupo, de se adaptar sem deixar de ter a 

sua própria identidade, de se sentir responsável pelo seu desenvolvimento constante, de lidar com 

situações que fujam à rotina, de decidir e assumir responsabilidades, de resolver problemas, de 

trabalhar em colaboração, de aceitar os outros. Deseja-se ainda dos cidadãos que tenham horizontes 

temporais e geográficos alargados não se limitando a ver seu pequeno mundo, que tenham dos 
acontecimentos uma compreensão sistémica, que sejam capazes de comunicar e interagir, e que 

desenvolvam a capacidade de auto-conhecimento e auto-estima. 
 

Finalmente, o diálogo entre a professora Hermengarda e Calvin (Watterson, 2004, p. D10) trata, 

com humor, do tema em sala de aula. 
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1.3 Conclusões. 

 

As principais carências do trabalhador dentro desse quadro que se desenha, segundo pesquisas, 

dizem respeito: ao aumento de escolaridade; ao desempenho de certas qualidades pessoais; à 

busca autônoma de conhecimentos técnicos mais atualizados; a utilização da informática como 

ferramenta de trabalho; à necessidade de preservação do meio ambiente; e, ao domínio de outros 

idiomas. É importante ressaltar que todas essas carências estão subordinadas a uma outra, 

também identificada em pesquisas: um funcionamento cognitivo adequado.  

 

A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 

1996 procuram, aparentemente, dar uma resposta a essas exigências quando explicitam a 

finalidade da educação como " [...] o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." Os objetivos e finalidades da 

Educação Básica detalham ainda mais essa aparente tentativa de alinhamento com as novas 

demandas da sociedade e do mercado de trabalho. E mais, as competências e habilidades 

definidas pelo Ministério da Educação e do Desporto (MEC) parecem fechar essa provável 

intenção. 
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2. Um desafio educacional para Reuven Feuerstein. 

 

 

 

 

2.1 O desafio. 

 

No final da década de 1940, coube a Reuven Feuerstein a tarefa de educar centenas de crianças e 

jovens, órfãos da guerra, para que se tornassem cidadãos autônomos e produtivos. Na época, 

alguns psicólogos, tendo como suporte a avaliação estática do quociente de inteligência, e outros, 

tendo como base os experimentos de Piaget, respectivamente, sentenciaram: deficientes mentais 

irrecuperáveis e nada pode ser feito. Feuerstein, no entanto, preocupado com a salvação dessas 

pessoas, esperava mais de seu trabalho: pretendia �resgatar física, moral e educacionalmente 

crianças e adolescentes sobreviventes do Holocausto e de outras condições difíceis em que 

estavam vivendo em vários países� (Feuerstein e Feuerstein, Rafi, 2002, p. 14).  

 

2.2 Quem é Reuven Feuerstein? 

 

As informações que seguem foram coletadas em Longhi (1996), Tebar (1998b e 2003), Zanatta 

da Ros (2002) e ICELP (2006). 

 

 

Reuven Feuerstein nasceu em 21 de agosto de 1921, na 

cidade de Botosan, um pequeno povoado da Romênia. 

Era o quinto entre nove irmãos de uma família judia. Seu 

pai era especialista em estudos hebraicos, chefe de culto 

e rabino. Seu avô paterno era um homem muito eclético: 

destacava-se como encadernador, pintor e músico. Seu 

avô materno escrevia pergaminhos da Torá. Em sua casa, 

aconteciam encontros familiares semanais planejados por 

sua mãe, nos quais ele e seus irmãos, sentados à mesa da cozinha, contavam uns aos outros, o 

que haviam lido, estudado e aprendido desde o último encontro.  
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Reuven aprendeu a ler os textos sagrados aos três anos. Aos sete anos, aprendeu o iidiche, sua 

língua materna. Era comum ajudar colegas com dificuldade de leitura e escrita. Nessa época, 

ensinou um jovem de quinze anos a ler. Aos nove anos, ensinou um homem de sessenta anos a 

ler os textos sagrados. É importante registrar que, durante sua infância, sua mãe recebia crianças 

órfãs em sua casa. 

 

Em Bucareste, aos 17 anos, iniciou uma experiência educacional relevante: encarregou-se de 

organizar a Alyah dos Jovens, uma organização sionista, cuja meta era concretizar as idéias dessa 

instituição para a construção de Israel. Dos 19 aos 23 anos, estudou no Colégio de Professores 

dessa cidade e, nos dois anos seguintes, no Colégio Onesco. Ainda nesse período, foi vice-diretor 

e professor de Escola para crianças com dificuldades de aprendizagem e problemas graves de 

desenvolvimento. 

 

Em abril de 1944, emigrou para Israel e casou-se com Bertha Gugenheim com quem teve quatro 

filhos. Feuerstein esperava dar continuidade a seu trabalho educacional de salvação. Mais tarde, 

Feuerstein foi convidado a lecionar na Escola Agrícola de Mikvet-Israel, perto de Tel Aviv, onde 

teve contato com aproximadamente 300 crianças, vítimas do Holocausto. A carreira educacional 

de Reuven continuou em 1948 no Kibutz de Rehasmin, uma instituição para crianças com 

dificuldades de adaptação. 

 

Em fevereiro de 1949, é acometido por febre alta e princípio de tuberculose. No hospital, não 

parou de estudar: aprendeu, em pouco mais de seis meses, inglês, francês e alemão. Em 1950, 

retomou seus estudos em Genebra e trabalhou, simultaneamente, com Jung em Zurique e com 

Carl Jaspers na Basiléia. Um ano depois, vai ao Magreb africano com André Rey para estudar 

um grupo de crianças. A partir dessa oportunidade e durante muitos anos, realizou a avaliação de 

milhares de crianças que iriam emigrar para Israel,  com André Rey e um grupo de psicólogos 

ligados a Piaget. 

 

Estudou na Universidade de Genebra, sob a coordenação de Jean Piaget, Barber Inhelder e 

Marguerite Loosli Usteri. Assistiu a seminários de L. Szondi e Carl Jaspers. Recebeu o diploma 

de Psicologia Geral e Clínica em 1952. Em 1954, licenciou-se em Psicologia. Em 1970, 

Feuerstein obteve o grau de doutor em Psicologia do Desenvolvimento na Universidade de 

Sorbonne, em Paris. 
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De 1970 até os dias atuais, Feuerstein é professor de Psicologia da Universidade de Bar Ilan, no 

setor de Educação, em Ramat Gan, Israel. Desde 1978, é professor adjunto da Universidade de 

Vanderbilt, na Faculdade de Educação Peabody, nos Estados Unidos. 

 

Fundou com os professores David Krasilowsky, Ya´acov Rand e Shimon Tuchman o Instituto de 

Pesquisa Hadassah-Wizo-Canadá de Jerusalém, atualmente Centro Internacional de Melhoria do 

Potencial de Aprendizagem (The International Center for the Enhancement of Learning Potential 

- ICELP), instituição que pesquisa a aplicação de seus métodos e programas e atende crianças 

com diversos problemas de desenvolvimento.  

 

Em 1980, publicou o Programa de Enriquecimento Instrumental - PEI (Feuerstein Instrumental 

Enrichment - FIE) e seu modelo de psicodiagnóstico, a Avaliação Dinâmica do Potencial de 

Aprendizagem (Learning Potential Assesment Device - LPAD). Nesses textos, suas teorias 

educacionais são transformadas em sistemas de intervenção e avaliação. 

 

Nas últimas décadas têm dedicado especial atenção a pessoas com Síndrome de Down. Em 1988, 

lançou sua última obra, Don�t accept me as I am. Helping �retarded� people to excel, que 

sintetiza suas pesquisas e, além disso, mostra suas teorias e sistemas de avaliação, intervenção e 

manutenção aplicadas a essas pessoas. A fotografia apresentada a seguir (Tribus, 2007) é de um 

jovem soldado da Força de Defesa de Israel. Ele fez as cirurgias no rosto, propostas neste livro, 

quando criança, para evitar discriminações quando adulto. Participou da LPAD e do PEI e é um 

cidadão autônomo e defensor de sua pátria! 

 

 

Nesses últimos anos, Feuerstein semeou suas idéias pelo mundo todo e recebeu reconhecimento 

universal em relação a seu trabalho, através de inúmeras honrarias. 
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2.3 Experiências significativas de vida: provável gênese de suas teorias. 

 

2.3.1 A mãe intermediadora. 

 

Reuniões intencionalmente planejadas pela mãe de Feuerstein eram desenvolvidas, aos sábados, 

junto a seus filhos. Ela pedia que fossem resgatadas as experiências de aprendizagem relevantes 

acontecidas desde o último encontro: cada um narrava com detalhes o que tinha aprendido, de 

que maneira isso tinha acontecido e que dificuldades tinham sido superadas. A importância 

dessas experiências e suas possíveis aplicações em outras situações eram estabelecidas pela mãe, 

que, certamente, era exímia perguntadora. 

 

Uma análise, mesmo rápida, dessas reuniões semanais, relacionadas a aspectos culturais da 

comunidade judaica, podem indicar eventos relevantes que ajudariam na resolução de problemas 

enfrentados posteriormente, por Feuerstein. Usar informações resgatadas do passado para 

explicar o presente e preparar para o futuro era praticado, em pequena escala, pelas crianças 

quando narravam suas aprendizagens recentes. Além desse aspecto cultural específico ligado ao 

respeito pelo passado, esses encontros estavam muito relacionados à questão da transferência de 

aprendizagens: relembrar e aplicar, sempre acompanhados pela valorização das aprendizagens e 

pela ampliação de seus significados. Essa intermediação intencional junto as crianças, o que elas 

haviam aprendido, o valor dessas aprendizagens e as possibilidades de aplicação futuras, devem 

ter marcado profundamente o menino Reuven e seus irmãos. 

 

Além da participação nesses encontros, Feuerstein teve acesso a modelos de intermediação 

desenvolvidos por sua mão junto a crianças órfãs. A diferença de desempenho dessas crianças 

quando comparado com o desempenho de seus irmãos e dele próprio deve ter chamado sua 

atenção, como fato relevante. 

 

2.3.2 A crença na modificabilidade das pessoas. 

 

O fato do pequeno Reuven aprender a ler os textos sagrados muito cedo, aos três anos, indica que 

seus avós, seus pais e seus irmãos mais velhos acreditavam que ele seria capaz de realizar esse 

desafio. 
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Na escola, aos sete anos, era chamado com freqüência para ajudar seus colegas de classe que 

apresentavam dificuldades para ler e compreender textos escritos. Nessa época, ensinou um 

jovem de quinze anos, considerado o �tolo da cidade� a ler. Essa experiência é considerada por 

Feuerstein (Longhi, 1996; e Zanatta Da Ros, 2002) como um momento de revelação: as pessoas 

são modificáveis e é possível mediá-las com tal finalidade! Pouco tempo depois, aos nove anos, 

teve a oportunidade de demonstrar a crença na modificabilidade do ser humano ao ensinar um 

homem de sessenta anos a ler a bíblia. 

 

Esses eventos aconteceram na década de 1920 e manifestam a crença, demonstrada pela família 

de Feuerstein e por ele próprio, na possibilidade de aprendizagem das pessoas: crianças muito 

pequenas, crianças com dificuldades de aprendizagem, jovens com necessidades especiais de 

educação e idosos.  

 

2.4 Crenças, teorias e sistemas de avaliação, intervenção e manutenção. 

 

Coube a Feuerstein o desafio de educar centenas de crianças e jovens, órfãos da guerra, para que 

se tornassem cidadãos autônomos e produtivos. Não era uma tarefa acadêmica que envolvia 

apenas interesses intelectuais. Tratava-se, na realidade, de pesquisa urgente para encontrar meios 

para salvar essa pessoas. 

 

A partir de sua visão de mundo, de seu sistema de crenças e do resgate de experiência prévias 

relevantes, Feuerstein criou duas teorias: Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural - 

MCE (Structural Cognitive Modifiability - SCM) que apresenta como aspecto fundamental o 

conceito de modificabilidade, qualidade inerente e essencial de todo o ser humano, percebida 

muito cedo por ele; e, Teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada - EAM (Mediated 

Learning Experience - MLE) que estabelece o mediador humano como determinante do 

desenvolvimento cognitivo das pessoas e que teve, provavelmente, como ponto de partida, suas 

próprias experiências de vida intermediadas por sua mãe, seus familiares e professores e, por ele 

próprio, como mediador de outras pessoas. 
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Além dessas teorias, Feuerstein criou três sistemas inter-relacionados de avaliação, intervenção e 

manutenção: Avaliação Dinâmica do Potencial de Aprendizagem (Learning Potential 

Assesment Device - LPAD), Programa de Enriquecimento Instrumental - PEI (Feuerstein 

Instrumental Enrichment - FIE) e Modelagem de Ambientes Modificadores - MAM (Shaping 

Modifying Environments - ME). Recentemente, junto com seu filho Rafi, criou a LPAD-Básica 

e o PEI-Básico para avaliar e realizar intervenções em crianças de três a sete anos. 

 

É importante chamar a atenção para a influência de Piaget e de André Rey na criação dos 

sistemas de avaliação e intervenção. Begab (Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller, 1980, 

p. xi) declara: �A teoria da experiência de aprendizagem mediada e sua expressão no sistema de 

conteúdos livres, de exercícios mentais, apresentado como Programa de Enriquecimento 

Instrumental (PEI) é baseado em muitos componentes da teoria piagetiana e nas descobertas 

clínicas de André Rey.� Além disso, Begab complementa: �Feuerstein acrescentou que o 

determinante do desenvolvimento cognitivo  não é parte da teoria de Piaget e, mais importante, 

converteu um sistema descritivo num outro sistema, instrucional e operacional.� 

 

Como sua intenção não era apenas acadêmica, Feuerstein se preocupou também com aspectos 

didáticos incluídos em seu projeto educacional. Criou, a partir de suas teorias, o Mapa 

Cognitivo e os Critérios de mediação, ferramentas essenciais para a análise de tarefas e do 

planejamento das atividades educacionais de avaliação, intervenção e manutenção. Estabeleceu 

operações e funções cognitivas que se constituem em parâmetros nucleares da análise de tarefas 

e selecionou o desenvolvimento de perguntas previamente elaboradas como meio básico do 

processo de mediação. Estabeleceu, ainda e de forma bem detalhada, a estrutura e a duração de 

sessões da LPAD e de aulas de PEI. 

 

2.5 Final feliz. 

 

Resgatar a cidadania dessas pessoas foi missão complexa com resultados inesperados. Feuerstein 

avaliou o potencial de aprendizagem das pessoas com a LPAD e a partir dos resultados dessa 

avaliação aplicou o PEI. O final da história foi feliz: crianças e jovens sob sua responsabilidade 

tornaram-se cidadãos normais, úteis e produtivos. 
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3. A proposta educacional de Feuerstein: aspectos teóricos. 

 

 

 

 

Como já foi citado, diante de necessidades reais de transformar o desempenho cognitivo e 

resgatar a cidadania de um grupo de pessoas, que apresentavam atraso em relação à sua 

exposição a estímulos e experiências de vida, Feuerstein criou - a partir de sua visão de mundo, 

de um conjunto de crenças por ele estabelecido e de sua experiência - duas teorias: 

Modificabilidade Cognitiva Estrutural (MCE) e Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM) 

e três sistemas inter-relacionados: Avaliação Dinâmica do Potencial de Aprendizagem (LPAD), 

Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI) e Modelagem de Ambientes Modificadores 

(MAM). Repetindo mais uma vez, Feuerstein criou: 

 

Duas teorias: Três sistemas inter-relacionados: 
 
1. Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural 
(MCE). 
2. Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM). 
 

 
1. Avaliação Dinâmica do Potencial de 

Aprendizagem (LPAD). 
2. Programa de Enriquecimento Instru-
mental (PEI). 
3. Modelagem de Ambientes Modifica-
dores (MAM). 

 

Em seguida serão apresentados, de forma reduzida, o sistema de crenças de Feuerstein, a teoria 

da Modificabilidade Cognitiva Estrutural (MCE) e seu sistema inter-relacionado de manutenção 

(MAM); e , com detalhes, a teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM), os 

sistemas de avaliação (LPAD) e de intervenção (PEI) e os demais elementos de sua proposta 

educacional. 
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3.1 Sistema de crenças. 

 

 

 

 

A Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural (MCE) tem como base um sistema de crenças 

construído por Feuerstein, a partir de experiências de vida relevantes, para resgatar a cidadania 

de crianças e jovens sobreviventes da segunda grande guerra. Feuerstein e Feuerstein, Rafi 

(2002, p. 14) assim se manifestam sobre o assunto: 

 

Mesmo agora, de posse de dados que confirmam a teoria da MCE e diante do fato de que dados 
empíricos e novos desenvolvimentos teóricos dão suporte à idéia da modificabilidade humana, é 

nossa convicção que esse sistema de crenças que iniciou e deu-lhe origem é um de seus importantes 

ingredientes 
 

Tebar (1998a, p. A-5 e 2003, p. 54) assim reproduz as crenças de Feuerstein: 

 

 Crê no ser humano como criatura digna de alcançar sua plenitude humana e de 

receber todos os cuidados e mediação a nossa disposição. O centro de seu trabalho. 
 Toda pessoa é suscetível de ser modificada com a ajuda de um mediador. 
 A inteligência pode crescer, pode desenvolver-se. 
 Pode-se modificar estruturalmente a pessoa através de uma experiência de 

aprendizagem mediada. 
 Todo mediador do PEI deve acreditar na modificabilidade das pessoas. 
 Podemos contradizer todo determinismo genético, pois não há nada no ser humano 

que esteja definitivamente fixado. 
 Podemos elevar o potencial de aprendizagem. 
 A mediação é o caminho imprescindível para a transmissão dos valores. 
 Podemos ensinar a pensar através de uma metodologia que leva em conta critérios e 

leis de aprendizagem: ensino da metacognição, busca de estratégias, planejamento do 

trabalho, alto nível de abstração, aplicação das aprendizagens à vida ... 
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3.2 Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural (MCE). 

 

 

 

 

3.2.1 Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural: uma hipótese teoricamente 

plausível. 

 

A teoria da Modificabilidade cognitiva estrutural torna-se, de acordo com Feuerstein e 

Feuerstein, Rafi (2002, p.15), uma �hipótese teoricamente plausível� tendo como base 

três pressupostos: a concepção de ontogenia dupla do ser humano; a definição modal do 

desempenho humano como um estado, não podendo ser entendido como alguma coisa 

fixa e imutável; e, a atual concepção neurocientífica do cérebro humano como 

organismo flexível e elástico. 

 

Em detalhes, o primeiro pressuposto: 

 

A ontogenia do organismo humano é resultado da interação entre a ontogenia biológica, ou seja, 

percepção do ser humano �como uma comunidade de células interagindo agitadamente entre si e 

com o ambiente�, buscando tornar-se um indivíduo; e, a ontogenia sociocultural, entendida como 

�responsável pela estrutura social, moral e comunicacional do ser humano�, formando a pessoa. 

A relação entre essas duas ontogenias caracteriza-se pelo conflito entre os limites impostos pelo 

componente biológico e a busca da liberação do ser humano desses limites, pelo componente 

sociocultural �modificando e criando novos rumos de vida, apesar da imposição, mas contra tal 

imposição da realidade biológica, neurológica e cromossômica.� 

 

Supondo-se uma única pessoa, tem-se graficamente: 

 

 
B: Biológica, S: Sociocultural e O: Ontogenia do ser humano.  
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Três exemplos para ilustrar o desenvolvimento de pessoas ou animais em situações em 

que a ontogenia dupla é afetada. 

 

O primeiro fala da possibilidade de crianças não serem criadas em ambientes humanos. 

Rischbieter (2003) em seu texto A triste história das crianças lobo ou Nem só de genes 

vive o homem fala de Amala e Kamala, duas meninas completamente selvagens, criadas 

por lobos, no norte da Índia, em 1920. Quando resgatadas da alcatéia, o comportamento 

das duas crianças causou espanto, pois movimentavam-se apenas de quatro, não 

falavam, tinham os rostos inexpressivos, comiam apenas carne crua e não aceitavam o 

contato com seres humanos. Cita também conclusão de Malson (1967) que merece ser 

reproduzida: "Será preciso admitir que os homens não são homens fora do ambiente 

social, visto que aquilo que consideramos ser próprio deles, como o riso ou o sorriso, 

jamais ilumina o rosto das crianças isoladas� 

 

O segundo exemplo trata da possibilidade de mediação entre espécies. De acordo com 

Feuerstein e Feuerstein, Shmuel (1994, p. 12), Francine Patterson, da Gorilla 

Foundation, desenvolveu projeto, no qual ensinou à gorila Koko e ao gorila Michael, a 

linguagem de sinais, usando a EAM no processo de aprendizagem, considerada pela 

equipe de pesquisa como parte relevante no sucesso do projeto.  

 

Os gorilas foram continuamente expostos a comunicação bilingüe com o inglês sendo 
falado ao mesmo tempo que os sinais estavam sendo usados. Koko e Michael se 
comunicavam de maneira regular com a linguagem de sinais aprendida e Michael até 

demonstrou conhecer sinais que somente Koko poderia ter-lhe ensinado. 
 

O Estado de São Paulo (ANSA, 1998a e b), convidou seus leitores para dialogar com 

Koko, pela internet. Cerca de 20000 perguntas chegaram por meio da rede para a gorila. 

Francine selecionou 20 e as traduziu à linguagem dos sinais para Koko. �Perguntada  

sobre a bebida preferida respondeu: �Suco de maçã�. Depois de 45 minutos de 

�entrevista�, Koko perdeu o interesse e começou a brincar com uma boneca, pondo fim à 

primeira conversa interespécies da história da Internet�. A �entrevista� completa está 

disponível em The Gorilla Foundation (2006). 
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Finalmente, no terceiro exemplo, Feuerstein e Feuerstein, Rafi (2002, p. 14 e p. 15) 

concluem: 

 

O nível da operação cognitiva da criança com síndrome de Down é amplamente 

determinada por sua condição cromossômica; no entanto, a intervenção social e 
educacional pode transformar significativamente as restrições produzidas pelos 

cromossomos, como apontado por um jornalista do Le Monde: �O cromossomo não tem a 

última palavra�. Dito de outro modo, nesse diálogo entre a ontogenia sociocultural e a 

ontogenia biológica, a primeira de fato, tem a última palavra. 
 

3.2.2 Piaget, Feuerstein e Vygotsky. 

 

Para Piaget, o desenvolvimento acontece em uma interação não assistida entre os 

esquemas mentais da pessoa e os objetos presentes no mundo externo (Kozulin, 1998). 

Além disso, Piaget (1969: p. 161) afirma de forma clara: 

 

Um terceiro grande fator que é classicamente invocado nas explicações do 

desenvolvimento é a ação dos fatores sociais e, principalmente, da linguagem. Esses 

fatores são, está claro, necessários ao acabamento das estruturas operatórias, 

particularmente no nível das operações proposicionais ou formais. Mas eles não lhe 

constituem a fonte, [...]. 
 

Feuerstein afasta-se de Piaget ao enfatizar a ontogenia sociocultural como principal 

responsável pelo desenvolvimento cognitivo das pessoas. Para Feuerstein, o 

desenvolvimento se dá de maneira mais efetiva quando acontecem interações entre a 

pessoa e os objetos que o cercam e entre sua resposta e ela mesmo, mediadas 

intencionalmente por outro ser humano. A respeito desse tema, Feuerstein declara 

(Longhi, 1996, p. 23 e Tebar (1998b, p. A-2 e 2003, p. 371): 

 

A partir desse momento, toda minha formação, minhas experiências, vão convergir para 

definir meus princípios educacionais, minhas teorias sobre a modificabilidade cognitiva 
estrutural e sobre a mediação. O encontro com Piaget me levou a escolher sua escola ... : 

�Os fatores determinantes do desenvolvimento, disse Piaget, são os cognitivos�; e eu 

acrescento que é impossível separar o fator cognitivo do fator emocional, afetivo. [...] Ele 
não aceitou minhas teorias. De fato, a intenção, a subjetividade do mediador não foi 

reconhecida. 
 

Ao se afastar, nesse ponto, de Piaget, Feuerstein se aproxima das idéias de Vygotsky 

(Oliveira, 1999) que afirma que a aprendizagem acontece quando existe colaboração 
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entre a criança e adultos ou companheiros mais experientes que introduzem ferramentas 

culturais e ensinam a organizar e a controlar suas funções psicológicas naturais. 

 

Além disso, Vygotsky propõe algo semelhante à dupla ontogenia do ser humano: a 

interação entre vários planos históricos: filogênese (história da espécie), sociogênese 

(história do grupo cultural), ontogênese (história do indivíduo pertencente à espécie) e 

microgênese (história de evento significativo incluída na ontogênese). Assim, a 

ontogênese seria o resultado da interação entre a filogênese e a sociogênese. 

 

 
F: Filogênese, S: Sociogênese, O: Ontogênese e M: Microgênese  

 

A grande diferença entre o ponto de vista de Piaget e a posição adotada por Feuerstein e 

Vygotsty, de acordo com Kozulin (1998) encontra-se na definição de quem é e ou o que é 

responsável pelo desenvolvimento das pessoas: o primeiro focaliza a reestruturação interna do 

pensamento da criança (de dentro para fora) enquanto que os outros dois enfatizam a influência 

do modelo sociocultural (de fora para dentro). As implicações educacionais dessas duas posturas 

são bastante divergentes. 

 

3.2.3 Analise do conceito de modificabilidade e de suas relações com outros conceitos. 

 

A teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural apresenta, de acordo com seu criador 

(Feuerstein, 1997), um ponto de partida diferente e otimista sobre o processo de 

desenvolvimento dos seres humanos. Essa teoria postula que o organismo humano é 

dotado de plasticidade e flexibilidade, em tal ordem, que permite um elevado grau de 

modificabilidade, o que torna imprevisível o seu desenvolvimento, não assumindo, 

portanto, um ponto de vista fixo e imutável sobre inteligência, personalidade, caráter, 

constituição e de outra realidades normais e patológicas. Para ele, nada estaria 

previamente definido na vida de uma pessoa. 
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Feuerstein, Rand e Rynders (1988) definem cinco postulados sobre a modificabilidade 

dos seres humanos: 

 

1. Todos os seres humanos são modificáveis, sem exceção: apesar de qualquer obstáculo 

préconcebido (condições inatas); mesmo que a pessoa tenha problemas etiológicos (Síndrome de 

Down, por exemplo); mesmo que tenha idade avançada; e, mesmo que tenha séria restrição ou 

incapacidade física e ou mental. 
2. Até mesmo �aquele aluno� é modificável: não existe exceção ao primeiro postulado. 
3. Eu posso ajudar meu aluno a modificar-se. 
4. Eu, mediador, sou modificável. 
5. O ambiente, a sociedade e o contexto social no qual estamos inseridos (mediador e mediados) 
são modificáveis. 

 

3.2.3.1 O conceito de modificabilidade. 

 

De acordo com Feuerstein (1997, p. 11), o conceito de modificabilidade é equivalente ao de 

potencial de aprendizagem e tende a substituir a idéia tradicional de inteligência humana. Essa 

teoria define inteligência como �propensão ou tendência do organismo a ser modificado em sua 

própria estrutura, como resposta à necessidade de adaptar-se a novos estímulos, sejam de origem 

interna ou externa�. Esse conceito deve diferenciar-se da idéia de mudança, uma vez que, 

mudança relaciona-se com diferentes fases do desenvolvimento, crescimento e maturação da 

pessoa, sendo assim um fenômeno previsível. A modificabilidade, fenômeno marcado pela 

imprevisibilidade, pode levar a pessoa a desviar-se completamente de qualquer trajetória 

predeterminada em função de diferentes fatores sociais e ambientais. 

 

3.2.3.2 O aspecto cognitivo da modificabilidade. 

 

Quando Feuerstein qualifica modificabilidade como cognitiva, conforme Sasson (1997), 

ele não deixa de lado os aspectos afetivos, emocionais e motivacionais do ser humano. 

Ele considera a cognição como condição-chave para o sucesso da adaptação sendo 

assim, ponto de partida mais eficaz para a intervenção. Tal decisão baseia-se em alguns 

argumentos: o domínio cognitivo presta-se mais facilmente à pesquisa; o trabalho com 

os componentes emocionais do desempenho das pessoas, responsáveis ou não pela falta 

de adaptação e pelo funcionamento global inadequado, poderia gerar resistência ou 

fazer com que as pessoas se sentissem ameaçadas ou �invadidas�; e, as pessoas, uma 

vez equipadas com ferramentas cognitivas, costumam manifestar uma disposição 
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razoável para abordar, por sua própria vontade, os aspectos afetivos envolvidos em suas 

dificuldades. 

 

É relevante relembrar trecho de Feuerstein (Longhi, 1996 e Tebar, 1998b e 2003), já 

citado, sobre sua posição em relação aos aspectos afetivos e emocionais: � Os fatores 

determinantes do desenvolvimento, disse Piaget, são os cognitivos�; e eu acrescento que 

é impossível separar o fator cognitivo do fator emocional, afetivo.� 

 

3.2.3.3 A natureza estrutural da modificabilidade. 

 

Para Sasson (1997, p. 179), Feuerstein considera a estrutura psicológica como �um sistema 

composto por vários elementos interconectados que se afetam mutuamente�. A modificabilidade 

cognitiva não pode ser considerada estrutural, isto é, permanente, a menos que apresente três 

características: relações claras entre o todo e a parte, que se apresente como processo de 

transformação e que demonstre tendência para a auto-perpetuação desse processo. 

 

A relação entre o todo e a parte: os efeitos da intervenção somente serão considerados de 

natureza estrutural se não estiverem limitados ao domínio específico do funcionamento cognitivo 

e se forem perceptíveis em outras áreas ou subsistemas adicionais de toda a estrutura. 

 

Tendência a constituir-se num processo de transformação: quando ocorre uma mudança de 

natureza estrutural, a pessoa �transforma� seu desempenho conservando, no entanto, a estrutura 

básica, que é ampliada para permitir a integração de novos estímulos. Assim, uma mudança 

quantitativa sem nenhuma outra relação com a estrutura existente, não seria uma transformação 

estrutural. Por outro lado, a transformação qualitativa da estrutura em seu conjunto, que integra 

os novos estímulos adquiridos, seria uma transformação estrutural. 

 

A natureza auto-perpetuadora e auto-reguladora dos processos de transformação: tendência que 

esse processo possui de perpetuar-se e regular-se para além do momento em que o organismo foi 

inicialmente exposto à situação estimuladora. A auto-perpetuação abrange a retenção, 

conservação e expansão dos novos elementos adquiridos. Já a auto-regulação se refere à 

transferibilidade e adaptabilidade das aquisições recentes, que estariam disponíveis para a pessoa 

quando diante de situações novas, diferentes ou modificadas. 
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3.3 Teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM). 

 

 

 

 

3.3.1 Um pouco de história. 

 

O desenvolvimento da teoria da EAM aconteceu entre 1950 e 1963, a partir do contato de 

Feuerstein, na França, com milhares de crianças que estavam sendo examinadas e preparadas 

para emigrarem para Israel. Um grande número delas demonstravam disfunções cognitivas e 

dificuldades escolares, identificadas a partir de seus desempenhos diante das tarefas de Piaget e 

de outras tarefas cognitivas (criadas por André Rey, por exemplo). Foi possível classificar essas 

crianças em duas categorias: pessoas culturalmente diferentes e pessoas com privação cultural, a 

partir da comparação desses resultados com os resultados obtidos pelas crianças de Genebra. As 

pessoas culturalmente diferentes eram capazes de serem modificadas diante do contato direto e 

autônomo com as tarefas, sem a necessidade de investimentos especiais dos avaliadores. Isso não 

acontecia, no entanto, com as pessoas privadas culturalmente: elas necessitavam de 

investimentos especiais que ultrapassavam e muito o que os avaliadores estavam acostumados a 

fazer. 

 

O que é evidente é que os �privados� culturalmente tinham que �aprender a aprender� por meio da 
mediação. Nós definimos este grupo como sendo �culturalmente privado� porque ele não tinha sido 

exposto à sua própria cultura e por isso tornou-se incapaz de tirar proveito da exposição direta às 

fontes de estímulos. (Feuerstein e Feuerstein, Shmuel, 1994, p. 5). 
 

Um exemplo para esclarecer melhor a questão da quantidade de investimento dos avaliadores. O 

teste das figuras complexas de André Rey (Rey, 1999) foi aplicado nessas crianças. Esse teste 

prevê duas etapas: cópia de uma figura e reprodução de memória dessa figura. Ao final da 

segunda etapa o avaliador pergunta: �Como seria preciso começar o desenho para que cada 

detalhe ficasse colocado corretamente? Desenhe aqui as linhas que constituem o melhor ponto de 

partida.� A versão do teste das figuras complexas de Rey apresentada por Feuerstein, Rand e 

Haywood (1993), prevê cinco fases: primeira cópia, primeira reprodução de memória, mediação, 

segunda cópia e segunda reprodução de memória. Na fase de mediação, onde se pretende que os 

avaliados aprendam princípios para aplicá-los ou não nas outras fases, além da frase acima 

prevista por André Rey, chamada por Feuerstein de mediação mínima, existem outros três 



 

 

23 

níveis superiores de medição. �Discussões com Rey, que participou ativamente dessa pesquisa, e 

com o grupo de �Piaget� foram úteis para definir o problema e posteriormente para delinear a 

teoria da EAM.� (Feuerstein e Feuerstein, Shmuel, 1994, p.4 e p. 5). Além disso, forneceu, 

claramente, as bases para a construção formal do sistema de avaliação, a LPAD e, em 

conseqüência, a elaboração, também formal, do sistema de intervenção, o PEI. 

 

3.3.2 Duas modalidades de interação. 

 

Para Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller (1980) o desenvolvimento da estrutura cognitiva no 

organismo é resultado de duas modalidades de interação, igualmente importantes, entre o 

organismo e seu meio: a exposição direta a fonte de estímulos e a experiência de aprendizagem 

mediada. 

 

Na exposição direta a fonte de estímulos, os estímulos que agem sobre o organismo fazem isso 

ao acaso, de modo direto e não mediado. Os estímulos aparecem e desaparecem de modo 

assistemático a partir de aleatoriedade dupla, ou seja, ou tendo como base características próprias 

dos estímulos ou em função da prontidão do organismo em percebê-los. Embora incidental, esse 

tipo de interação se constitui numa fonte significativa de mudanças que afeta o funcionamento 

cognitivo e emocional das pessoas. A exposição direta aos estímulos, tal como propõem os 

comportamentalistas em seu esquema E  R e o esquema E O R, proposto por Piaget, não 

explicam por que, �apesar de experiências similares, as pessoas reagem diferentemente.� 

(Feuerstein e Feuerstein, Shmuel, 1994, p.13). 

 

Experiência de aprendizagem mediada é definida por Feuerstein e Feuerstein, Shmuel (1994) e 

Feuerstein (1997) como a qualidade da interação entre o organismo e o meio em que está 

inserido. Essa qualidade é resultado da interposição intencional de um ser humano que medeia a 

percepção e a análise dos estímulos do meio pelo organismo, além de mediar, também, as 

respostas do organismo em relação a ele mesmo. O esquema E O R é, então, ampliado 

para E H O H R, com a interposição do mediador humano H. 

 

É importante ressaltar que o papel do mediador humano não está previsto por Piaget e nem 

suficientemente elaborado dentro da proposta de Vygotsky. Esta lacuna teórica é preenchida pela 

EAM de Feuerstein. 
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Representando as propostas por esquemas: 

 

 
E: estímulo, X: elemento mediador, R: resposta, O: organismo e H: mediador humano. 

 

Para Piaget (1972, p. 13 e p. 14), mediadores são instrumentos invariantes de troca: conservação 

de substância, massa e volume; agrupamentos de classes e relações; operações espácio-

temporais; e, operações proposicionais. Ele explica assim: 

 

De uma parte, o conhecimento não procede, em suas origens, nem de um sujeito consciente de si 
mesmo nem de objetos já constituídos (do ponto de vista do sujeito) que a ele se imporiam. O 

conhecimento resultaria de interações que se produzem a meio caminho entre os dois, dependendo, 

portanto, dos dois ao mesmo tempo, mas em decorrência de uma indiferenciação completa e não de 

intercâmbio entre formas distintas. De outro lado, e, por conseguinte, se não há, no início, nem 

sujeito, no sentido epistemológico do termo, nem objetos concebidos como tais, nem, sobretudo, 
instrumentos invariantes de troca, o problema inicial do conhecimento será pois o de elaborar 

tais mediadores. A partir da zona de contato entre o corpo próprio e as coisas eles se empenharão 

então sempre mais adiante nas duas direções complementares do exterior e do interior, e é desta 

dupla construção progressiva que depende a elaboração solidária do sujeito e dos objetos. (negritos 

nossos) 
 

Piaget (1970) propõe uma ilustração para facilitar a compreensão do exposto acima. O 

organismo será representado por um pequeno círculo incluído num círculo maior que, por sua 

vez, representa o meio ambiente. O organismo e o meio ambiente se tocam no ponto A e 

em todos os pontos análogos, isto é, pontos pertencentes à 

circunferência menor que limita os dois círculos. Esses pontos 

são, ao mesmo tempo, os pontos mais exteriores ao organismo e 

ao meio ambiente. Desse ponto comum e de indiferenciação, o 

conhecimento avança em duplo sentido: da exteriorização 

(domínio da experiência física:  Y) e da interiorização  

(conscientização do próprio funcionamento intelectual  X). 
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Vygotsky (Oliveira, 1994) afirma que a aprendizagem acontece quando existe colaboração entre 

a criança e adultos ou companheiros mais experientes que introduzem ferramentas simbólicas e 

ensinam a organizar e a controlar suas funções psicológicas naturais através dessas ferramentas 

culturais. 

 

Segundo Kozulin (1998), uma contribuição relevante do mediador humano, conforme 

Feuerstein, é a de transformar uma situação de aprendizagem de incidental em intencional, de tal 

maneira que a pessoa experimente determinadas situações selecionadas intencionalmente e não 

apenas as perceba aleatoriamente. A transcendência é outro dos parâmetros essenciais na 

aprendizagem mediada. Se numa situação de aprendizagem direta o que se pode esperar é que 

determinada interação afete a cognição da pessoa além da tarefa imediata realizada, na 

aprendizagem mediada. Ir mais além do presente constitui a verdadeira essência da interação. O 

mediador humano indica as possibilidades globais que se encontram na solução concreta de um 

problema e estimula a formação de pontes ou transcendências entre a tarefa imediata e outras 

áreas de experiência. Ainda, as interações da criança com o mundo deve ser dotado de 

significado, significado esse que não pode ser percebido pela simples observação de objetos e 

processos. 

 

3.3.3 Relação entre a EAM e a exposição direta ao estímulo. 

 

Feuerstein (Mentis, Skuy, Arnott, Dunn, Durbach e Mentis, Marténe, 1997, p.19) chama a 

atenção para o significado da EAM quando afirma que: 

 

A relação entre a EAM e a exposição direta, as duas modalidades para o desenvolvimento da 

estrutura cognitiva, pode ser formulada da seguinte maneira: quanto mais um organismo é 

submetido a EAM e quanto mais intenso e eficaz for o processo de mediação, maior será sua 

capacidade de se beneficiar e se tornar modificável pela exposição direta ao estímulo.  
 

Em outras palavras, o objetivo da EAM é melhorar o desempenho do organismo nas suas futuras 

interações autônomas com o meio ou, como costuma declarar Feuerstein em suas palestras sobre 

o assunto: �O mediador entra no processo para sair.� 
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O esquema que descreve uma situação de aprendizagem mediada proposto por Feuerstein é 

apresentado novamente, adaptado e simplificado: 

 

 

 

Demaldé (1998) utiliza-se de outra forma de apresentação do esquema de Feuerstein com a 

intenção de facilitar o entendimento do processo de interação da pessoa com o mundo e da 

função do mediador humano. 

 

 

 

3.3.4 Os parâmetros de uma experiência de aprendizagem mediada. 

 

São doze os estilos de interação que podem ser planejados e realizados pelo mediador junto aos 

mediados, propostos por Feuerstein, até o momento: 

 

1. Mediação da intencionalidade e reciprocidade. 

2. Mediação da transcendência. 

3. Mediação do significado. 

4. Mediação do sentimento de competência. 

5. Mediação da regulação e do controle do comportamento. 

6. Mediação sobre o comportamento de compartilhar. 
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7. Mediação da diferenciação individual e psicológica. 

8. Mediação da busca, planejamento e alcance dos objetivos. 

9. Mediação do desafio: busca de coisas novas e mais complexas. 

10. Mediação sobre a conscientização das pessoas em relação à sua modificabilidade cognitiva e 

às mudanças estruturais ocorridas. 

11. Mediação do otimismo. 

12. Mediação do sentimento de pertinência. 

 

Desses doze critérios de mediação, os três primeiros (Feuerstein e Feuerstein, Shmuel, 1994) são 

essenciais e devem estar sempre presentes numa interação para que possa ocorrer 

verdadeiramente uma experiência de aprendizagem mediada; os demais não são condições 

absolutamente necessárias para caracterizar sua ocorrência. Assim, os três primeiros são 

diretamente responsáveis pelo que todos os seres humanos possuem em comum: a possibilidade 

de modificar sua inteligência, ao passo que os outros refletem o processo de diversificação da 

humanidade em termos de estilos cognitivos, sistemas de necessidades, motivações, por 

exemplo. 

 

3.3.5 A EAM e suas relações com a LPAD, o PEI e a MAM.  

 

O processo de mediação acontece nesses três sistemas com objetivos e intensidades diferentes: 

 

3.3.5.1 na LPAD a mediação é, em geral, pouco intensa e acontece em função das dificuldades 

das pessoas, uma vez que sua finalidade é avaliar desempenhos cognitivos; 

3.3.5.2 no PEI, tendo como base a avaliação inicial realizada (funções cognitivas deficientes 

identificadas, tipo e quantidade de mediação necessária estabelecidos e reação ao ensino de 

estratégias verificada), a mediação será quase sempre intensa, uma vez que sua finalidade é 

modificar desempenhos (corrigir funções cognitivas deficientes, desenvolver vocabulário, por 

exemplo); e, 

3.3.5.3 na MAM, a mediação é gradual, intensa e acontece em função das dificuldades das 

pessoas, uma vez que sua finalidade é a manutenção de desempenhos já avaliados e já 

estabelecidos durante intervenção, diante de situações da vida real. 
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3.3.6 Comentários de Feuerstein e Feuerstein, Shmuel (1994, p. 50) sobre a EAM: 

 

1) A EAM não deveria ser considerada a única influência efetiva no desenvolvimento da pessoa. 

Tanto a exposição direta da pessoa aos estímulos quanto a EAM são necessárias para criar os pré-
requisitos do pensamento, a flexibilidade exigida para a adaptação e a base de conteúdo para o 

funcionamento operacional. O professor não deve nunca agir somente como mediador mas deve 
também atuar como fonte de informação e de habilidades. Em outras palavras, o aluno não deve ser 

exposto unicamente à EAM. Durante a vida da pessoa, a EAM ocorre somente num pequeno 

segmento de sua interação com o ambiente. 
 
2) Não se deve considerar que a EAM ocorreu a não ser quando o 
ciclo � estímulos - mediador - mediado � tenha verdadeiramente sido fechado. Todas as vezes 
que a EAM estiver limitada por razões ligadas ao mediador, aos estímulos ou ao mediado, o 

processo não pode ser estabelecido e a EAM não acontece. O fato de o efeito esperado não aparecer 

como deveria, justifica-se pelo fato de a EAM não ter sido vivenciada como deveria ter sido. 
 
3) O que se deduz do que foi exposto acima é que não existe modo de descrever a EAM como algo 

fixo que possa ser aplicado automática, mecânica e uniformemente para todas as pessoas. Uma vez 

que a EAM representa a qualidade da interação mais do que um conteúdo particular, essa qualidade 

depende da configuração total envolvida na interação mais do que estivesse envolvida num 
conteúdo particular. O como a EAM se processa depende de quem está mediando quem e do 
conteúdo particular da intervenção mediacional (o que). Isso coloca um grande peso na 
compreensão da base teórica da EAM como fonte de flexibilidade. A pessoa que dominar os 
parâmetros da EAM conquistará um grande grau de liberdade para influenciar a interação humana e 

introduzir os tipos de mudança que melhor se adapte a ela. 
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3.4 Avaliação Dinâmica do Potencial de Aprendizagem (LPAD)
2. 

 

 

 

 

3.4.1 Avaliação do potencial de aprendizagem. 

 

O conceito de potencial de aprendizagem diz respeito a um fenômeno muito comum: 

crianças, jovens, adultos e idosos possuem competência para pensar e agir de forma 

inteligente muito maior do que é demonstrado por eles diante de situações 

cognitivamente desafiadoras. Esse conceito envolve dois aspectos que merecem ser 

destacados: os processos cognitivos e as estratégias de solução de problemas presentes 

no repertório da pessoa não são utilizados de forma eficaz; e, a experiência de 

aprendizagem mediada e ou necessidades específicas da situação provocam nas pessoas 

desempenhos que não existiam em seus repertórios. Além disso, �a avaliação do 

potencial de aprendizagem requer ênfase sobre os processos de aprendizagem que, por 

sua vez, exige a observação direta desses processos em situações que requerem 

aprendizagem.� (Feuerstein, Rand e Haywood, 1993, p. 10). 

 

3.4.2 Avaliação dinâmica da aprendizagem. 

 

A avaliação dinâmica da aprendizagem diz respeito a um particular enfoque interativo, 

na condução de avaliações formativas em psicologia, fala/linguagem e educação, que 

enfatiza a habilidade da pessoa avaliada, em responder a uma intervenção (Dynamic 

Assessment, 2006). Sendo assim, o ensino e a aprendizagem constituem parte nuclear 

desse processo de avaliação. 

 

São três as etapas características da avaliação dinâmica: pré-teste, aprendizagem 

mediada e pós-teste. No pré-teste, observa-se e registra-se o desempenho da pessoa 

diante da tarefa; na segunda etapa é realizada uma experiência de aprendizagem 

mediada para ensinar ou modificar princípios e estratégias ligados à tarefa; e, no pós-

teste, a pessoa tem a oportunidade de aplicar os princípios adquiridos. 

                                                        
2 Ultimamente, esse sistema tem sido chamado de Avaliação Dinâmica da Propensão para a Aprendizagem. 
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3.4.3 A LPAD, seus objetivos e instrumentos. 

 

A LPAD (Feuerstein, Rand e Haywood, 1993, p. 14) é um sistema estruturado de avaliação 

cujo objetivo amplo é Avaliar a propensão para a modificabilidade (potencial de aprendizagem) 

da pessoa e tendo como base as seguintes metas ou objetivos específicos: 

 

1. Identificar funções cognitivas eficientes. 
2. Identificar as funções cognitivas deficientes. 
3. Avaliar a resposta ao ensino de estratégias e princípios cognitivos. 
4. Identificar a natureza e a quantidade de mediação necessária para superar as funções cognitivas 

deficientes. 
5. Sensibilizar mediadores e mediados, diante dos processos desenvolvidos, para enfrentar uma 
grande variedade de tarefas. 

 

Os instrumentos da LPAD podem ser aplicados individualmente e ou em grupos de pessoas. 

Esses dois tipos de avaliação são igualmente importantes. Na avaliação individual, a mediação é 

gradual, isto é, acontece no decorrer da aplicação de cada instrumento sem, no entanto, transmitir 

mais que o necessário para garantir o sucesso da pessoa. Se a pessoa trabalha de modo adequado, 

não se realiza a fase de mediação. Em caso contrário, a mediação será mais intensa e centrada 

nos pré-requisitos necessários para a solução da tarefa. A LPAD utiliza dezesseis diferentes 

instrumentos de avaliação. Além da utilização desses instrumentos, são verificadas as 

habilidades básicas de Matemática e da língua nativa. 

 

1. Organização de pontos (Feuerstein, adaptado de Rey); 

2. Matrizes progressivas coloridas - séries A, AB e B (Raven); 

3. Matrizes progressivas clássicas - séries A, B, C, D e E (Raven); 

4. Variações LPAD de Matrizes progressivas � grupo I (Feuerstein); 

5. Variações LPAD de Matrizes progressivas � grupo II (Feuerstein); 

6. Desenho de padrões (Feuerstein, adaptado de Arthur); 

7. Progressões numéricas (Feuerstein); 

8. Desenho da figura complexa (Rey); 

9. Aprendizagem de posição: 5 x 25 (Rey); 

10. Memória associativa: redução funcional (Feuerstein); 

11. Memória associativa: parte e todo (Feuerstein); 

12. Abstração verbal: semelhanças (Haywood); 

13. Bandejas (Rey); 
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14. Memória de 16 palavras (Rand, adaptado de Rey); 

15. Organizador (Feuerstein); e,  

16. Raciocínio por Silogismos (Feuerstein). 

 

Na avaliação em grupo, o mediador não pode atender as necessidades específicas de cada pessoa 

nem adaptar a quantidade nem a qualidade nem o ritmo dos processos de mediação ao potencial 

e modificabilidade individuais. A mediação em grupos deverá ser mais concentrada: uma etapa 

de aprendizagem estruturada e intensiva. A LPAD em grupo utiliza cerca de oito instrumentos 

para avaliação de pessoas com idade entre 8 e dez anos e cerca de dez instrumentos para 

avaliação de pessoas com mais de dez anos. Em resumo: 

 
Pessoas com idade entre 8 e dez anos. Pessoas com idade superior a dez anos. 

Matrizes progressivas coloridas - séries A, Ab 

e B (Raven pré teste, sem mediação). 
Matrizes progressivas clássicas - séries A, B, C, D 

e E (Raven pré teste, sem mediação). 
Organização de pontos (Feuerstein, adaptado 

de Rey). 
Figura complexa de Rey ou de Feuerstein. Às 

vezes, Variações I da LPAD (Feuerstein). 
Figura complexa de Rey ou de Feuerstein. Às 

vezes, Variações I da LPAD (Feuerstein). 
Variações II da LPAD C7, C8, D12 e E12 

(Feuerstein). 
Variações LPAD B8 B12 de Matrizes 

progressivas coloridas (Feuerstein). 
Aprendizagem de posição: 5 x 25 (Rey). 

Memória de dezesseis palavras. Lahi (Feuerstein, adaptado de Zazzo). 
Analogias trimodais (Feuerstein). Progressões numéricas (Feuerstein). 
Aprendizagem de posição: 5 x 25 (Rey). Organizador (Feuerstein). 
Matrizes progressivas coloridas - séries A, Ab 

e B (Raven pós teste, sem mediação). 
Desenho de padrões (Feuerstein, adaptado de 

Arthur). 
 Matrizes progressivas clássicas - séries A, B, C, D 

e E (Raven pós teste, sem mediação). 
Matemática. 

Leitura e interpretação de textos. 
Cópia. 
Ditado. 

 

A LPAD é útil para a identificação de funções cognitivas deficientes de pessoas com nível de 

funcionamento cognitivo normal mas que apresentam dificuldades específicas de aprendizagem: 

crianças, jovens, adultos e idosos podem participar da LPAD. 
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3.4.4 A LPAD e os testes psicométricos tradicionais: quatro diferenças. 

 

A LPAD foi criada como uma reação aos testes psicométricos tradicionais e apresenta com 

relação a eles, quatro diferenças básicas de acordo com Russo (1994): 

 

1. O avaliador assume o papel de mediador e levanta o potencial de aprendizagem, comparando 

o desempenho da pessoa, sem ajuda, diante das tarefas propostas com o desempenho dela 

mesmo, após receber ajuda, à medida que as dificuldades emergem durante a solução das tarefas. 

 

2. A estrutura do teste favorece a apresentação gradual e bem seqüenciada das propostas de 

aprendizagem. O material de avaliação organizado com etapas de dificuldades estudadas com 

antecedência, permite ao mediador acompanhar a utilização de recursos oferecidos à pessoas e as 

transformações que ocorrem no pensamento dessas pessoas diante da situação problema 

trabalhada com a finalidade de identificar e estimar o seu potencial cognitivo 

 

3. Os objetivos da avaliação focam as mudanças ocorridas no processo de aprendizagem. Essa 

abordagem dinâmica permite que o mediador faça remediações a partir de sua interação com a 

pessoa.  

 

4. Ênfase maior nos sucessos da pessoa durante o processo e não nas dificuldades e fracassos. 

Assim, as respostas positivas e os sucessos obtidos pela pessoa indicam pistas a respeito de seu 

potencial de aprendizagem e de seu funcionamento cognitivo. 

 

3.4.5 Estrutura global de uma sessão de avaliação. 

 

A aplicação dos instrumentos da LPAD se faz em três etapas, na seguinte ordem: pré teste, 

aprendizagem mediada e pós teste. 

 

Etapas de aplicação da LPAD: Pré-teste. Aprendizagem mediada. Pós-teste. 
 

A diferença entre os resultados de uma pessoa no pré teste (desempenho sem ajuda) e no pós 

teste (desempenho com ajuda, após mediação) é o indicador de sua modificabilidade, ou seja, de 

sua capacidade de aprendizagem. Reiterando, mesmo sendo avaliação em grupo, o foco é a 
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diferença de desempenho de cada pessoa. O principal objetivo do pós teste é avaliar o efeito da 

fase de aprendizagem sobre o desempenho da pessoa. 

 

3.4.6 Feuerstein e Vygotsky. 

 

As três fases propostas no desenvolvimento de sessões de avaliação dinâmica aproximam, mais 

uma vez, Feuerstein de Vygotsky, por sua semelhança com o conceito de Zona de 

desenvolvimento proximal (ou potencial). Esse conceito foi definido por Vygotsky a partir de 

três contextos: diagnóstico infantil baseado na utilização de testes; durante os processos de 

ensino e de aprendizagem; e, durante a participação em jogos. Nessas oportunidades, é levantado 

o nível de desempenho real da criança que indica o que ela é capaz de realizar sozinha. É ainda 

levantado o nível de desenvolvimento potencial da criança que indica sua capacidade de 

desempenhar tarefas com a ajuda de adultos ou companheiros mais experientes. À diferença 

entre esses dois níveis Vygotsky chamou de Zona de desenvolvimento proximal (ou potencial). 

 

3.4.7 Exemplos de trechos de interação mediador-mediados numa sessão de LPAD. 

 

Memória de dezesseis palavras (adaptado por Fonseca, 1994). 

 

Exige que a pessoa lembre de um conjunto de palavras apresentado, sem nenhuma ordem 

aparente. Essas palavras estão, no entanto, divididas em classes. Avalia a capacidade da pessoa 

em perceber, de forma analítica, princípios de organização de objetos e acontecimentos, com os 

seguintes objetivos: descobrir, aprender e aplicar princípios de organização de objetos, a partir de 

suas características essenciais comuns; e, memorizar nomes de objetos. 

 

Primeira fase: pré-teste. 

 

Mediador: Vou ler para vocês uma relação de dezesseis palavras. Prestem muita atenção porque 

cada palavra vai ser apresentada uma única vez. Não vou repetir! Depois que eu terminar a 

leitura, vocês terão uma tarefa: escrever as palavras que conseguirem lembrar. Entenderam qual 

é a tarefa? Estão prontos? Alguma pergunta? 
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João: A ordem das palavras é importante? 

 

Mediador: Boa pergunta. A ordem das palavras não é importante!! Alguma outra dúvida? Não? 

Então, vamos lá. Vou ler as palavras: 

 

Azeite, vaca, banana, caderno, cachorro, caneta, sal, lápis, tigre, livro, laranja, rato, pêra, 

pimenta, uva, vinagre. 

 

Mediador: Escrevam, por favor, as palavras que vocês conseguirem lembrar. 

 

Mediador: Terminaram? Vamos conferir os resultados? Vou ler novamente a lista de palavras 

para que vocês verifiquem o número de acertos. Vou ler as palavras, novamente: 

 

Azeite, vaca, banana, caderno, cachorro, caneta, sal, lápis, tigre, livro, laranja, rato, pêra, 

pimenta, uva, vinagre. 

 

Segunda fase: aprendizagem mediada. 

 

Mediador: Quem acertou doze palavras ou mais do que doze palavras? 

 

Ana: Eu acertei treze palavras! 

 

Henrique: Eu também! 

 

José: Eu consegui me lembrar de doze palavras! 

 

Mediador: Um momento, deixe-me anotar no quadro os resultados obtidos. Que procedimentos 

vocês seguiram para lembrar tantas palavras? Que pistas vocês têm a oferecer para todos nós?  

 

Ana: No começo não percebi relações entre as palavras. A partir de um certo momento, no 

entanto, eu percebi a existência de quatro conjuntos de palavras: temperos, animais, material 

escolar e frutas. Foi assim que eu consegui guardar treze palavras. 
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Mediador: Muito bom, Ana. Muito bom mesmo. Você percebeu que podia organizar as palavras 

em quatro classes, o que facilitou a retenção das palavras. Como é que você escreveu suas 

palavras? 

 

Ana: Em quatro colunas. 

 

Mediador: Veja só o que você fez. Não só pensou em classes de objetos mas, também os agrupou 

quando escreveu. Muito bom! Responda, então, a seguinte questão: Que palavras faltaram? 

 

Ana: uma fruta, um material escolar e um animal. 

 

Mediador: Vejam que interessante. Ela sabe o que faltou em sua lista a partir da maneira como 

organizou as informações recebidas. Isto é muito importante. Muito obrigado, Ana. 

 

José: Eu fiz do mesmo jeito que Ana. Eu não escrevi em colunas. Eu escrevi uma palavra 

embaixo da outra mas ... separada em classes. Para mim faltaram dois animais e uma fruta. 

 

Mediador: Parabéns Henrique. Muito obrigado por seu depoimento. E você José. Que 

procedimento você usou. 

 

José: Eu fiz um pouco diferente de Ana e de Henrique. Eu imaginei guardar as coisas de comer 

dentro da geladeira que existe na minha casa. Em cima dessa geladeira eu coloquei a vaca, de 

porcelana. O rato eu guardei junto com o mouse de meu computador. O caderno e o lápis eu 

guardei na gaveta de minha mesa de estudo. Escrevi as doze palavras na mesma linha, uma ao 

lado da outra.  

 

Mediador: Parece que você usou procedimentos de classificação e de associação. Gostei de ouvir 

sua opinião, José. 

 

... 
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Mediador: Quem acertou menos do que oito palavras? Esperem um pouco enquanto anoto no 

quadro o número de acertos de vocês. Carlos ... 3; Cristina ... 4; Felipe ... 4; Lívia ... 5, ... Como 

vocês fizeram? Quais as dificuldades encontradas? 

 

Lívia: Eu não percebi a existência de classes. Também não consegui associar as palavras.  

 

Felipe: Tentei guarda na ordem alfabética mas ... parece que não funcionou bem. 

 

Carlos: Não sou bom para memorizar nomes de objetos. 

 

... 

 

Mediador: Como vocês escreveram as palavras? Uma embaixo da outra? Uma ao lado da outra? 

Observem as maneiras como os resultados podem ser apresentados. 

 

Em coluna ou em linha: 

 

banana 
gato 
pimenta 
cachorro 
uva 
vaca 
pêra 

banana, rato, pimenta, pêra, vaca, uva, caderno 

 

 

Em conjuntos, grupos, classes ou categorias: 

 

uva 
banana 
laranja 

azeite 
pimenta 
sal 
vinagre 

caderno 
lápis 
apontador 

rato 
cachorro 
vaca 

 

Mediador: A forma de escrever os resultados dão pistas sobre como vocês perceberam e 

elaboraram as informações (palavras). Qual das maneiras de apresentar os resultados indica que 

a pessoa utilizou a memorização como processo principal para guardar as palavras? 
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Lívia: Quando você escreve uma palavra atrás da outra sem preocupação em organizá-las. 

Quando você se escreve as palavras em grupos a partir de suas características, então você 

demonstra preocupação com a classificação das informações. 

 

Mediador: Você respondeu o que eu perguntei e, além disso, antecipou minha próxima pergunta. 

Vocês concordam com as respostas de Lívia? 

 

... 

 

Terceira fase: pós-teste. 

 

Mediador: Vou ler para vocês, mais uma vez, uma relação de dezesseis palavras. Prestem muita 

atenção porque cada palavra vai ser apresentada uma única vez. Não vou repetir! Depois que eu 

terminar a leitura, vocês terão uma tarefa: escrever as palavras que conseguirem lembrar. A 

ordem de apresentação das palavras não é importante. Entenderam qual é a tarefa? Estão 

prontos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? 

 

Mediador: Vou ler as palavras. 

 

Atum, natação, blusa, calças, sardinha, camisa, cenoura, salmão, futebol, pepino, pimentão, 

robalo, saia, boxe, basquete, tomate. 

 

Mediador: Escrevam, por favor, as palavras que vocês conseguirem lembrar. 

 

Mediador: Terminaram? Vamos conferir os resultados? Vou ler novamente a lista de palavras 

para que vocês verifiquem o número de acertos. Assim: 

 

Atum, natação, blusa, calças, sardinha, camisa, cenoura, salmão, futebol, pepino, pimentão, 

robalo, saia, boxe, basquete, tomate. 

 

... 
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Mediador: Observem as anotações registradas no quadro e comparem os resultados obtidos por 

vocês e por todos, nas duas etapas: 

 

Nomes: 1. Pré-teste. 2. Aprendizagem mediada. 3. Pós-teste. 
Ana 13 15 

Carlos 3 15 
Cristina 4 16 
Felipe 4 12 

Henrique 13 16 
José 12 10 
Lívia 5 15 
Luís 8 16 

Miguel 10 14 
Pedro 5 13 

Roberto 9 15 
Rodrigo 9 14 
Ronaldo 6 16 

Túlio 7 14 
Wilson 10 

 
 
 
 
 
 

Perguntas e respostas. 

10 
Médias: 7,9  14,1 

 

Mediador: Analisem os resultados obtidos do ponto de vista quantitativo. Foram semelhantes? 

 

Carlos: Foram muito diferentes. A média da classe quase dobrou! Meu resultado inicial 

quintuplicou!! Tive um ganho de doze palavras. 

 

Mediador: É verdade. Seus resultados individuais foram muito significativos. Nós estamos 

conversando do ponto de vista quantitativo. E do ponto de vista qualitativo, que mudanças você 

sentiu em você mesmo? O que você fez que não havia feito antes? 

 

Carlos: Prestei mais atenção. Fiquei ligado nas possíveis características comuns das palavras que 

poderiam me levara a formar uma classe. Percebi as palavras de forma mais organizada. A 

organização das palavras parece ter melhorado a retenção dessas palavras. Acredito que o que 

aprendi foi maior do que a tarefa proposta em si. O que aprendi hoje deverá ajudar, de certa 

forma, uma série de tarefas que faço no meu dia-a-dia como estudante, profissional, em casa,  ... 

 

... 
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3.5 O Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI). 

 

 

 

 

3.5.1 O PEI, seus objetivos e instrumentos. 

 

O Programa de Enriquecimento Instrumental é um sistema estruturado de intervenção 

(Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller, 1980), construído principalmente a partir de alguns 

instrumentos da LPAD, cujo objetivo amplo é Aumentar a modificabilidade cognitiva estrutural 

de uma pessoa que apresente atraso em relação à sua exposição a estímulos e experiências de 

vida e com os seguintes objetivos específicos: 

 

1. Corrigir funções cognitivas deficientes. 
2. Adquirir vocabulário, códigos, conceitos, operações e relações relevantes para as 

tarefas do PEI, bem como para a resolução geral de problemas. 
3. Desenvolver motivação intrínseca por meio da formação de hábitos. 
4. Desenvolver o pensamento reflexivo e o insight. 
5. Desenvolver motivação intrínseca em relação à tarefa. 
6. Mudar o papel de receptor passivo e reprodutor de dados para o de gerador ativo de 
novas informações. 

 

Esse programa que abrange 337 páginas divide-se em catorze instrumentos de trabalho 

agrupados, por sua vez, em dois níveis: 

 

Nível I: Nível II: 
1. Organização de pontos. 
2. Orientação espacial I. 
3. Comparações. 
4. Classificações. 
5. Percepção analítica. 
6. Orientação espacial II. 
7. Ilustrações. 

8. Progressões numéricas. 
9. Relações familiares. 
10. Instruções. 
11. Relações temporais. 
12. Relações transitivas. 
13. Silogismos. 
14. Desenho de padrões. 

 

Todos os instrumentos do PEI foram elaborados a partir dos instrumentos da LPAD, com 

exceção de Ilustrações e Relações temporais (Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller, 1980-, p. 126 

e Sánchez (1989, p. 81). 
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3.5.2 Número de alunos por turma, duração de uma aula de PEI e número de aulas semanais. 

 

O número de alunos por turma de PEI é fato relevante: de treze a dezessete pessoas. Uma aula de 

PEI, de acordo com Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller (1980), deve ser realizada em uma hora: 

introdução (cinco a dez minutos), trabalho autônomo do aluno (20 a 25 minutos), discussão e 

desenvolvimento do insight (20 a 25 minutos) e resumo (cinco a dez minutos). É comum o 

desenvolvimento de aulas de 45 ou 50min quando esses encontros estão previstos no horário 

escolar. Além disso, em ambientes escolares, o número de alunos poderá ser bem maior.  

 

Cada página do PEI corresponde a uma aula. O número desejável de aulas é de três a cinco aulas 

semanais. Isso implica que as 337 páginas dos dois níveis do PEI serão desenvolvidas em cerca 

de 337h, distribuídas por cerca de 80 semanas, pouco mais de um ano e meio de trabalho, sem 

interrupção. O período de intervenção é intencionalmente longo para que a modificabilidade 

cognitiva desejada seja efetivamente estrutural, permanente.  

 

A respeito do tempo de exposição das pessoas ao Programa, assim se manifesta Fonseca (1996, 

p. 112): �O tempo ideal de duração do PEI, de acordo com seu autor, deve decorrer na base de 

três a cinco horas semanais, com intervalos espaçados e planejados ao longo de dois a três anos, 

para efetivamente se operar no indivíduo uma modificabilidade cognitiva estrutural e não 

superficial.� 

 

3.5.3 Produção, guarda e distribuição de instrumentos e páginas do PEI. 

 

Os instrumentos do PEI são produzidos no Brasil pela Universidade Federal de Minas Gerais, 

desde 1999. Esses instrumentos são produzidos, também, pela Fundação Luís Eduardo 

Magalhães, para atendimento das necessidades específicas da Secretaria da Educação do Estado 

da Bahia, desde 2000. A distribuição desse material é feita por Centros Autorizados de Formação 

existentes em diversos Estados e por escritório, em São Paulo, que representam o ICELP (ver 

Anexo 1). É necessário prever local adequado e seguro para guarda e distribuição do material 

para os mediadores. As páginas devem ser distribuídas uma a uma para os participantes do 

Programa, ou seja, uma página por aula.  
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3.5.4 Clientelas possíveis. 

 

O PEI é indicado para aperfeiçoar o desempenho cognitivo de uma grande variedade de pessoas. 

É importante ressaltar que a população escolar de qualquer nível surge como cliente preferencial.  

Assim, são clientes possíveis, dentre outros: 

 

 alunos e aprendizes com ou sem dificuldades de aprendizagem, 

 trabalhadores empregados, 

 trabalhadores empregados em contato com novas tecnologias, 

 trabalhadores desempregados em processo de requalificação profissional, 

 pessoas não-alfabetizadas, 

 pessoas com baixo desempenho em leitura e escrita (analfabetos funcionais), 

 pessoas em processo de aprendizagem de idiomas, 

 professores de qualquer disciplina, 

 supervisores de produção e de serviços, 

 gerentes de escolas e de empresas, 

 militares graduados, 

 pessoas com necessidades especiais de educação, 

 crianças abandonadas, 

 ex-drogados em processo de recuperação e 

 idosos. 

 

3.5.5 Formação de mediadores. 

 

A capacitação de mediadores do PEI nos níveis I e II para desenvolver os catorze instrumentos 

do Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI) é realizada, em cerca de 150h (dois ou três 

seminários intermediados por aplicação do Programa). Nenhuma formação acadêmica específica 

é exigida como pré-requisito para essa atividade. Essa capacitação é coordenada por Centros de 

formação autorizados pelo ICELP (Anexo 1). 
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3.5.6 Exemplo de trecho de interação mediador-mediados na etapa discussão de uma aula de PEI 

(adaptado de Feuerstein, Rand e Rynders, 1988 e Feuerstein e Hoffman, 2002a). 

 

Uma aula de PEI prevê quatro etapas: introdução, trabalho do aluno, discussão e 

desenvolvimento do insight e resumo da aula. O trecho, apresentado a seguir, foca parte da 

terceira etapa de uma aula de PEI: a discussão.  

 

... 

 

Mediadora: Olhem agora para a tarefa número seis. Quem gostaria de ler as instruções? Você 

gostaria, Joana? 

 

6. Desenhe dois quadrados sendo um deles 
na parte superior direita e o outro na parte 
superior esquerda do campo quadrado cinza. 
 
Embaixo do quadrado da esquerda, desenhe 
um círculo. 

 

 

 

Joana: Desenhe dois quadrados sendo um deles na parte superior direita e o outro na parte 

superior esquerda do campo quadrado cinza. Embaixo do quadrado da esquerda, desenhe um 

círculo. 

 

Mediadora: Muito obrigada, Joana. Quem gostaria de ir ao quadro para nos mostrar de que 

maneira seguiu essas instruções. Muito obrigada, Ronaldo, está correto. Alguém obteve resultado 

diferente e gostaria de nos mostrar? Muito obrigada, Janete. Seu desenho também está correto. 

Alguém desenhou diferente de Ronaldo e Janete? Muito obrigada, José, está correto. 



 

 

43 

Temos três desenhos no quadro e todos os três estão corretos, de acordo com as instruções. 

Comparem os três desenhos. 

 

 

Geraldo: Em cada um dos três desenhos, há dois quadrados e um círculo. 

 

Nilson: Nos três desenhos, as posições dos quadrados são mais ou menos as mesmas. Seus 

tamanhos são diferentes. Com os círculos os tamanhos e as posições são diferentes. 

 

Ronaldo: A diferença entre eles está no tamanho dos quadrados e no tamanho e nas posições dos 

círculos. 

 

Mediadora: Muito bem. Por que vocês desenharam quadrados nas mesmas posições e 

desenharam círculos de diferentes tamanhos e diferentes posições, em relação ao quadrado do 

lado superior esquerdo? 

 

José: Os quadrados foram desenhados nas mesmas posições porque as instruções nos indicavam 

claramente suas posições, sem nada dizerem sobre seus tamanhos. 

 

Mediadora: O significado das expressões "superior direito" e �superior esquerdo" definem mais 

claramente a posição dos quadrados. E sobre o círculo? 

 

Leila: O tamanho e a posição dos círculos não é definido de maneira precisa. 

 

Mediadora: A instrução diz para vocês desenharem um círculo embaixo do quadrado da 

esquerda. 
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Leila: Embaixo do quadrado da esquerda pode ser entendido de diversas formas. 

 

Rosa: A instrução não é precisa. Ela é ambígua. 

 

Mediadora: Bela resposta! A razão pela qual os três desenhos do quadro são diferentes e, no 

entanto, são corretos, é porque as instruções são ambíguas, podendo ser interpretadas de 

diferentes maneiras. É possível tornar essas instruções mais claras e precisas? 

 

Ana: Desenhe um círculo no canto esquerdo embaixo do quadrado da esquerda. 

 

Mediadora: Ana disse: �Desenhe um círculo no canto esquerdo embaixo do quadrado da 

esquerda.� 

 

Tomaz: Ou eu posso dizer: �embaixo do quadrado da esquerda no meio do campo.� 

 

Sandy: Há outra possibilidade: �Desenhe um círculo a tantos centímetros embaixo do quadrado 

da esquerda.� 

 

Mediadora: �Desenhe um círculo no canto esquerdo embaixo do quadrado da esquerda.� ou 

�embaixo do quadrado da esquerda no meio do campo.� ou �Desenhe um círculo a tantos 

centímetros embaixo do quadrado da esquerda.� O que torna essas instruções, feitas por vocês, 

mais precisas? 

 

Sandy: Os detalhes que adicionamos. 

 

Mediadora: Eu preciso de um voluntário para formular uma instrução qualquer para ser 

examinada por nós, do ponto de vista da precisão. Ninguém se apresenta? Vamos supor que eu 

gostaria que alguém fosse buscar minha bolsa que está na sala dos professores. Quem quer 

formular uma instrução sobre isso? 
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Joana: Por favor, pegue minha bolsa que está na sala dos professores. 

 

Sandra: Não. Você tem de dizer a cor e onde encontrá-la. Por exemplo: Por favor, pegue minha 

bolsa marrom que está em cima da cadeira que está na sala dos professores. 

 

Miguel: Mas sobre qual cadeira? Sobre a primeira cadeira do seu lado esquerdo, quando você 

entra na sala. 

 

Mediadora: O que torna as instruções mais precisas? 

 

Berenice: Detalhes. 

 

Mediadora: Muito bem. A partir dos exemplos colocados no quadro, nós pudemos perceber que 

é possível seguir uma instrução por diversos caminhos igualmente corretos. Se nos quisermos 

que a instrução nos leve exatamente para o mesmo ponto, precisamos agregar detalhes. Que 

princípio pode ser derivado dessa situação? 

 

Carlos: Quanto mais detalhada for uma instrução, mais clara e precisa ela será. 

 

Mediadora: Sim, muito bom. Onde, em situações do dia-a-dia, é importante formular instruções 

claras e precisas? 

 

Jorge: Quando nós descrevemos como chegar a um determinado lugar. Ou onde está localizada 

alguma coisa, como em Geografia, por exemplo. 

... 
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3.6 Modelagem de Ambientes Modificadores (MAM). 

 

 

 

 

3.6.1 Comentários iniciais. 

 

Durante a aplicação dos instrumentos do PEI, o mediador estabelece, intencionalmente, 

ambientes modificadores a partir do desenvolvimento de experiências de aprendizagem mediada, 

buscando ampliar a modificabilidade cognitiva estrutural de seus alunos, durante cerca de quatro 

horas semanais. Esse objetivo poderá ser prejudicado, uma vez que os alunos mantém, durante as 

horas restantes, contato com outros ambientes, não tão exigentes. 

 

Em outras palavras, numa escola onde o PEI é aplicado junto a estudantes é desejável que os 

professores das disciplinas escolares (Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, por exemplo) 

apliquem em suas aulas os princípios praticados durante as aulas de PEI com a intenção de criar 

ambientes cognitivamente desafiadores. Caso esses alunos precisem complementar sua formação 

em outros ambientes educacionais (estágio em empresa, por exemplo), os responsáveis por essa 

complementação também devem criar ambientes modificadores. Os pais desses alunos também 

podem ser preparados para realizar mediações com essa intenção em suas casas, em 

determinadas ocasiões. 

 

3.6.2 A MAM e seus objetivos. 

 

Modelagem de ambientes modificadores é um sistema não estruturado de manutenção 

(Feuerstein, Rand e Rynders, 1988; Feuerstein e Beker, 1991; e, Sasson, 1997), com os objetivos 

amplos de: 

 

1. envolver os mediados em ambientes cognitivamente desafiadores especialmente planejados; 
2. criar oportunidades para que os estudantes aprendam a se adaptar, estabelecendo: flexibilidade 
cognitiva e emocional e capacidade de modificar seu próprio modo de pensar, sentir e de se 
comportar; e, 
3. evitar o colapso da modificabilidade cognitiva estrutural estabelecida pela LPAD e pelo PEI. 
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3.6.3 Características de ambientes modificadores. 

 

Um ambiente modificador exige do estudante, de forma sistemática, modificações cognitivas, 

afetivas e sociais. Essas exigências são planejadas a partir de onde o aluno está e crescem a partir 

da melhoria de seu desempenho diante de tarefas cognitivamente desafiadoras. Essas mudanças 

são chamadas mudanças de segunda ordem ou aprendizagem transformadora em oposição a 

mudanças de primeira ordem que pretendem que a pessoa faça uma tarefa mais ou menos 

melhor, um pouco mais rápido e com um pouco mais de precisão. Uma analogia para esclarecer 

esses conceitos: a água quando se torna um pouco mais fria ou um pouco mais quente 

representaria mudança de primeira ordem, enquanto que quando a água se transforma em gelo ou 

vapor, essas alterações ou mudanças de estado representariam uma mudança de segunda ordem. 
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4. A proposta educacional de Feuerstein: outros aspectos (teóricos e didáticos). 

 

4.1 O mapa cognitivo. 

 

4.1.1 Um instrumento de análise de tarefas e de planejamento da avaliação, da intervenção e da 

manutenção.. 

 

O mapa cognitivo (Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller 1980; Feuerstein, 1998b e Sasson, 

1999b) é um modelo de análise do ato mental que permite perceber a relação existente entre as 

características de uma tarefa e o rendimento da pessoa. O mapa cognitivo descreve o ato mental 

através de sete parâmetros. O manejo destes parâmetros tem um papel muito importante na 

interação mediador - mediado, na medida em que servem para levantar e validar hipóteses 

relativas a localização das dificuldades da pessoa. 

 

A análise dos instrumentos da LPAD e dos instrumentos e páginas do PEI, a partir do mapa 

cognitivo, é pré requisito para o planejamento de uma sessão de avaliação ou de uma aula. Além 

da análise desses instrumentos, é possível analisar qualquer tarefa cognitivamente desafiadora, 

seja uma tarefa de qualquer disciplina escolar ou um quebra-cabeça ou um jogo qualquer. Gomes 

(2002, p. 205) complementa, 

 

O mapa cognitivo é um recurso extremamente abrangente e um poderoso guia para o pesquisador 

dos processos cognitivos e para o educador. Tendo em mão esse recurso, pode-se por exemplo: 
 

1. Analisar os requisitos cognitivos envolvidos no ensino dos conteúdos escolares. 
2. Definir estratégias de ensino que levem em consideração tanto a aprendizagem do conteúdo 

quanto a aprendizagem do próprio ato de aprender, ou seja, o aprender a aprender. 
3. Compreender melhor o processo (cognitivo) da aprendizagem exigido pelos conteúdos 

ensinados. 
4. Redefinir critérios para a análise de materiais didáticos com fins educacionais. 
5. Redefinir uma série de critérios para a avaliação do processo de aprendizagem do aluno, em 
função da análise dos materiais envolvidos no ensino. 
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4.1.2 Os sete parâmetros do mapa cognitivo. 

 

4.1.2.1 O universo do conteúdo em torno do qual o ato mental é centrado. 

 

Diz respeito ao tema envolvido na tarefa a ser apresentada ao mediado. O mediador, ao analisar 

uma tarefa a partir desse parâmetro, pretende identificar os conteúdos envolvidos pela situação-

problema. A competência da pessoa no conhecimento de uma disciplina específica está 

diretamente ligada a sua experiência passada: história educacional, pessoal e cultural. Assim, 

alguns conteúdos podem ser pouco familiares e exigir um investimento de tempo muito grande 

por parte do estudante, bem como do mediador. Em conseqüência, quando se deseja ensinar uma 

determinada operação cognitiva, a seleção do conteúdo ganha um papel muito importante. Tebar 

(2003, p. 64) complementa: �Definimos o PEI como um programa �vazio de conteúdo� não 

porque não trate tema algum, mas porque não aborda um conteúdo curricular específico, porém 

cada uma de suas páginas desenvolve um tema ou conteúdo concreto, pois as operações 

cognitivas não podem ativar-se no vazio�. 

 

Ao mesmo tempo que se apresentam os parâmetros do mapa cognitivo, serão analisados, 

paralelamente, dois problemas: 

 

1. Era uma noite escura e tempestuosa. De 
repente, a porta da sala se abriu devagarzinho, 
rangendo, e duas pessoas entraram na casa 
silenciosamente. Lá da cozinha, alguém excla-
mou: � São vocês, meus filhos? � Sim, 
responderam eles. Quem perguntou? Quem 
respondeu? 
 
1.1 Conteúdo: relações de parentesco ou rela-
ções familiares. 

2. Dois homens se casaram cada um 
com a mãe viúva do outro e cada casal 

teve um filho. Qual a relação de paren-
tesco entre as crianças? (Adaptado de 

Lauand, 1986, p. 99). 
 
 
 
2.1 Conteúdo: relações de parentesco 
ou relações familiares. 

 

4.1.2.2 A modalidade ou linguagem na qual o ato mental está expressa. 

 

Diz respeito sobre a maneira como a tarefa se comunica com a pessoas. Isso é relevante, uma vez 

que a modalidade de apresentação da tarefa afeta o rendimento da pessoa. O mediador, ao 

analisar uma tarefa a partir desse parâmetro, pretende identificar as modalidades envolvidas pela 

situação-problema. As modalidades podem ser experienciais, pictóricas, figurativas, verbais e 
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gráficas ou resultado da combinação de duas ou mais delas. Cada uma das modalidades exige 

esforço diferenciado dos estudantes, em função de sua familiaridade com a modalidade e de seu 

estilo cognitivo. O parâmetro da modalidade é importante pelo fato de que as capacidades de 

elaboração manifestadas pela pessoa, ao enfrentar um tipo específico de modalidade, não 

expressam necessariamente sua capacidade total para enfrentar-se com outras variedades de 

linguagem. 

 

Fascovich (2000, informação verbal)
3 assim define cada uma dessas modalidades. 

 

Modalidade: Descrição: 
1. Experiencial: Objetos tridimensionais. 
2. Pictórica: Representação da realidade por desenhos. 
3. Figurativa: Figuras bidimensionais. 
4. Verbal: Letras, símbolos, linguagem escrita, códigos, ... 
5. Gráfica: Esquemas, tabelas, diagramas, gráficos, ... 

 

Análise paralela dos dois problemas: 

 

1. Era uma noite escura e tempestuosa. De 
repente, a porta da sala se abriu devagarzinho, 
rangendo, e duas pessoas entraram na casa 
silenciosamente. Lá da cozinha, alguém excla-
mou: � São vocês, meus filhos? � Sim, 
responderam eles.  
Quem perguntou? Quem respondeu? 
 
1.1 Conteúdo: relações de parentesco ou rela-
ções familiares. 
1.2 Modalidade: verbal. 

2. Dois homens se casaram cada um 
com a mãe viúva do outro e cada casal 

teve um filho. Qual a relação de paren-
tesco entre as crianças?  
 
 
 
 
2.1 Conteúdo: relações de parentesco 

ou relações familiares. 
2.2 Modalidade: verbal. 

 

4.1.2.3 As operações cognitivas
4 requeridas pelo ato mental. 

 

Diz respeito às operações cognitivas necessárias para a resolução da tarefa proposta. O mediador, 

ao analisar uma tarefa a partir desse parâmetro, pretende identificar �o caminho cognitivo 

necessário para a execução da tarefa.� (Gomes, 2002, p. 204), tendo como base a própria 

resolução da situação-problema. 

                                                        
3 Informações apresentas por Rebecca Fascovich (coletadas junto a Feuerstein) durante o Programa de preparação de aplicadores 

da LPAD I, em Salvador, patrocinado pela Fundação Luís Eduardo Magalhães, em 2000. 
4 Também conhecidas como Operações mentais. 
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As operações cognitivas previstas por Feuerstein são: identificação, comparação, análise, síntese, 

classificação, codificação, decodificação, relações virtuais, diferenciação, representação mental, 

transformação mental, raciocínio divergente, raciocínio hipotético-inferencial, seriação, 

multiplicação lógica, raciocínio transitivo, raciocínio analógico, raciocínio lógico e raciocínio 

silogístico. Essa relação de operações cognitivas é resultado de adaptação de Martínez Beltrán 

(s/d, p. 10 à p. 12, p. 14 e, principalmente, p. 18). 

 

Análise paralela dos dois problemas: 

 

1. Era uma noite escura e tempestuosa. De 
repente, a porta da sala se abriu devagarinho, 
rangendo, e duas pessoas entraram na casa 
silenciosamente. Lá da cozinha, alguém excla-
mou: � São vocês, meus filhos? � Sim, 
responderam eles. Quem perguntou? Quem 
respondeu? 
 
1.1 Conteúdo: relações de parentesco ou rela-
ções familiares. 
1.2 Modalidade: verbal. 
1.3 Operações cognitivas: identificação, análise, 

síntese, codificação, decodificação e raciocínio 

hipotético-inferencial. 

2. Dois homens se casaram cada um 
com a mãe viúva do outro e cada casal 

teve um filho. Qual a relação de paren-
tesco entre as crianças?. 
 
 
 
 
2.1 Conteúdo: relações de parentesco 

ou relações familiares. 
2.2 Modalidade: verbal. 
2.3 Operações cognitivas: identifica-
ção, análise, síntese, codificação, 

decodificação e raciocínio hipotético-
inferencial. 

 

4.1.2.4 As funções cognitivas requeridas nas três fases do ato mental. 

 

Diz respeito às funções cognitivas necessárias para a resolução da tarefa proposta. O mediador, 

ao analisar uma tarefa a partir desse parâmetro, pretende identificar [...] �o processo de 

raciocínio necessário para a resolução dos problemas. A compreensão do processo mental 

requerido nas tarefas do material é um dos aspectos mais importantes para o mediador, pois sua 

preocupação maior concentra-se na alteração do processo mental ativado pelos materiais� 

(Gomes, 2002, p. 203), tendo como base a própria resolução da situação-problema. O ato mental 

ocorre em três fases: entrada, elaboração e saída. As três fases estão relacionadas e cada uma 

delas ganha sentido na medida em que se relaciona com a outra. As funções cognitivas 

deficientes são analisadas em função dessas três fases. Isso permite precisar em que fase e com 

quais funções deve-se trabalhar no processo de aprendizagem. 
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As funções cognitivas previstas por Feuerstein são:  

 

Entrada: Elaboração: Saída: 
 
1. Percepção clara e 

precisa. 
2. Comportamento ex-
ploratório sistemático. 
3. Utilização de vocábu-
los e conceitos adequa-
dos. 
4. Orientação espacial. 
5. Orientação temporal. 
6. Conservação, cons-
tância e permanência do 

objeto. 
7. Precisão e exatidão na 

coleta de informações. 
8. Utilização de mais de 

uma fonte de informa-
ção. 

 
9. Percepção e definição clara do 

problema. 
10. Diferenciação entre dados 

relevantes e irrelevantes. 
11. Comportamento comparativo. 
12. Ampliação do campo mental. 
13. Percepção global da realidade. 
14. Utilização do raciocínio lógico. 
15. Interiorização do próprio 

comportamento. 
16. Utilização do raciocínio 

hipotético-inferencial. 
17. Estabelecimento de estratégias 

para verificação de hipóteses. 
18. Comportamento planejado. 
19. Elaboração de categorias cogniti-
vas. 
20. Comportamento somativo. 
21. Estabelecimento de relações 

virtuais. 
 

 
22. Comunicação não-
egocêntrica. 
23. Projeção de relações 

virtuais. 
24. Comunicação sem 

bloqueios. 
25. Eliminação de respos-
tas por ensaio-e-erro. 
26. Utilização de vocabu-
lário adequado. 
27. Precisão e exatidão na 

comunicação da resposta. 
28. Eficácia no transpor-
te visual. 
29. Controle da impulsi-
vidade. 
 

 

É importante registrar que essa relação de funções cognitivas é resultado de adaptações de 

Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller (1980, p. 76 à p. 103) e de Martínez Beltrán (s/d, p. 13 e p. 

14 e, principalmente, p. 18). 
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Análise paralela dos dois problemas: 

 

1. Era uma noite escura e tempestuosa. De 
repente, a porta da sala se abriu devagarinho, 
rangendo, e duas pessoas entraram na casa 
silenciosamente. Lá da cozinha, alguém excla-
mou: � São vocês, meus filhos? � Sim, 
responderam eles. Quem perguntou? Quem 
respondeu? 
 
1.1 Conteúdo: relações de parentesco ou rela-
ções familiares. 
1.2 Modalidade: verbal. 
1.3 Operações cognitivas: identificação, análise, 

síntese, codificação, decodificação e raciocínio 

hipotético-inferencial. 
 
1.4 Funções cognitivas. 
1.4.1 Entrada: percepção clara e precisa, 

utilização de vocábulos e conceitos adequados e 

precisão e exatidão na coleta de informações. 
 
 
1.4.2 Elaboração: percepção e definição clara do 

problema, diferenciação entre dados relevantes e 
irrelevantes, utilização do raciocínio hipotético-
inferencial e elaboração de categorias cognitivas. 
 
 
1.4.3 Saída: eliminação de respostas por ensaio-
e-erro, utilização de vocabulário adequado, 

precisão e exatidão na comunicação da resposta, 

eficácia no transporte visual e controle da 

impulsividade. 
 

2. Dois homens se casaram cada um 
com a mãe viúva do outro e cada casal 

teve um filho. Qual a relação de paren-
tesco entre as crianças? 
 
 
 
 
2.1 Conteúdo: relações de parentesco 

ou relações familiares. 
2.2 Modalidade: verbal. 
2.3 Operações cognitivas: 
Identificação, análise, síntese, 

codificação, decodificação e raciocínio 

hipotético-inferencial. 
2.4 Funções cognitivas. 
2.4.1 Entrada: percepção clara e precisa, 

utilização de vocábulos e conceitos 

adequados, precisão e exatidão na coleta 

de informações e utilização de mais de 

uma fonte de informação. 
2.4.2 Elaboração: percepção e definição 

clara do problema, diferenciação entre 

dados relevantes e irrelevantes, 
utilização do raciocínio hipotético-
inferencial e elaboração de categorias 

cognitivas. 
2.4.3 Saída: eliminação de respostas por 

ensaio-e-erro, utilização de vocabulário 

adequado, precisão e exatidão na comu-
nicação da resposta, eficácia no trans-
porte visual e controle da impulsividade. 

 

4.1.2.5 Nível de complexidade do ato mental. 

 

O mediador, ao analisar uma tarefa a partir desse parâmetro, pretende estabelecer a quantidade 

de informações envolvidas pela tarefa e seu grau de familiaridade, tendo como base a própria 

resolução da situação-problema. 
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4.1.2.6 Nível de abstração do ato mental. 

 

O mediador, ao analisar uma tarefa a partir desse parâmetro, pretende estabelecer a distância 

entre o ato mental e o objeto ou fato a que se refere, tendo como base a própria resolução da 

situação-problema. Assim, por exemplo, o ato mental implícito no estabelecimento e produção 

de relações entre objetos apresenta um nível menor de abstração que o ato mental implícito na 

análise de relações entre relações. Em outras palavras, é mais fácil classificar objetos do que 

classificar sentimentos. 

 

4.1.2.7 Nível de eficiência requerido pelo ato mental. 

 

O nível de eficiência pode ser medido pelo trinômio rapidez - precisão - esforço necessário para 

a realização de uma tarefa. Gomes (2002, p. 204) esclarece: 
 

Ser eficiente é conseguir realizar a tarefa com o maior número possível de acertos e com a maior 

rapidez possível. As tarefas elaboradas devem ser construídas de modo a possibilitar que o mediado 

tenha um mínimo de eficiência e prossiga em busca de novos êxitos. Sem um mínimo de êxitos, 

não pode haver interesse, motivação, acréscimo da auto-estima e confiança na modificabilidade.  
 

O mediador, ao analisar uma tarefa a partir desse parâmetro, pretende estabelecer se a tarefa 

representa para o mediado um desafio cognitivo, ou seja, se ela é pouco eficiente, tendo como 

base a própria resolução da situação-problema. Além disso, a falta de eficiência pode ser devida 

a fatores físicos, afetivos, ambientais e motivacionais. O nível de eficiência pode ser também 

afetado pelos demais parâmetros e pode refletir fatores como o caráter recente da aquisição e o 

grau de cristalização dos processos.  

 

Análise paralela dos dois problemas: 

 

1. Era uma noite escura e tempestuosa. De 
repente, a porta da sala se abriu devagarinho, 
rangendo, e duas pessoas entraram na casa 
silenciosamente. Lá da cozinha, alguém excla-
mou: � São vocês, meus filhos? � Sim, 
responderam eles. Quem perguntou? Quem 
respondeu? 
 
1.1 Conteúdo: relações de parentesco ou rela-
ções familiares. 
1.2 Modalidade: verbal. 

2. Dois homens se casaram cada um 
com a mãe viúva do outro e cada casal 

teve um filho. Qual a relação de paren-
tesco entre as crianças?  
 
 
 
 
2.1 Conteúdo: relações de parentesco 

ou relações familiares. 
2.2 Modalidade: verbal. 
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1.3 Operações cognitivas: identificação, análise, 

síntese, codificação, decodificação e raciocínio 

hipotético-inferencial. 
 
1.4 Funções cognitivas. 
1.4.1 Entrada: percepção clara e precisa, utiliza-
ção de vocábulos e conceitos adequados e preci-
são e exatidão na coleta de informações. 
 
 
1.4.2 Elaboração: percepção e definição clara do 

problema, diferenciação entre dados relevantes e 

irrelevantes, utilização do raciocínio hipotético-
inferencial e elaboração de categorias cognitivas. 
 
1.4.3 Saída: eliminação de respostas por ensaio-
e-erro, utilização de vocabulário adequado, 

precisão e exatidão na comunicação da resposta, 

eficácia no transporte visual e controle da impul-
sividade. 
 
1.5 Nível de complexidade: médio 
1.6 Nível de abstração: elevado. 
1.7: Nível de eficiência: médio. 

2.3 Operações cogntivas: identificação, 

análise, síntese, codificação, decodifi-
cação e raciocínio hipotético-inferencial. 
 
2.4 Funções cognitivas. 
2.4.1 Entrada: percepção clara e precisa, 

utilização de vocábulos e conceitos ade-
quados, precisão e exatidão na coleta de 

informações e utilização de mais de uma 

fonte de informação. 
2.4.2 Elaboração: percepção e definição 

clara do problema, diferenciação entre 

dados relevantes e irrelevantes, utiliza-
ção do raciocínio hipotético-inferencial 
e elaboração de categorias cognitivas. 
2.4.3 Saída: eliminação de respostas por 

ensaio-e-erro, utilização de vocabulário 

adequado, precisão e exatidão na comu-
nicação da resposta, eficácia no trans-
porte visual e controle da impulsividade. 
 
2.5 Nível de complexidade: elevado. 
2.6 Nível de abstração: elevado. 
2.7: Nível de eficiência: baixo. 

 

4.1.3 Outros três exemplos de análises de tarefas com o mapa cognitivo. 

 

4.1.3.1 Análise de tarefa equivalente às apresentadas no instrumento Relações transitivas 

(Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller, 1980, p. 112 e p. 113). 

 

O uso do mapa cognitivo na análise de processos de pensamento inferencial pode ser ilustrado pelo 

seguinte exemplo de um conjunto ordenado transitivo: 
 

se A > B, B > C, C > D, 
então A > D, B > D. 

 
A informação que A > D e B > D não é dada de forma direta através de observação ou afirmação 

mas está indiretamente disponível por outras observações. Deve ser derivada, logicamente e 
inferencialmente, da informação dada previamente. Isto nos permite analisar vários parâmetros 

envolvidos neste processo. O primeiro passo envolve uma representação simbólica das entidades 

dadas, A, B, C e D. Em termos de conteúdo, podem ser países, plantas, animais ou grupos políticos. 

Em termos de operações, A > B > C > D representa um processo de pensamento transitivo, que 
permite a derivação de nova informação dos dados recolhidos previamente. [...] Aqui o que se 

requer do indivíduo é que seja consciente e armazene as relações '�maior que� como entidades que 

existem entre estes termos. 
 
A fase de elaboração começa quando a nova informação é procurada nas relações dadas 

anteriormente. Estas relações de �maior que� estabelecidas entre A e B, B e C, e C e D tem a 
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identidade da relação �maior que� em comum. Isto permite enunciar relações acabadas de gerar 

entre A e D, e B e D. A afirmação total A > B, B > C, C > D, A > D, B > D envolve três unidades de 

informação que são dadas na fase de entrada e duas que são derivadas da fase de elaboração. Pode 

ser considerada uma tarefa complexa, em relação a outras tarefas, como a que inclui só A > B e B > 

C então A > C. Além de aumentar o número de unidades, o nível de complexidade também pode 

aumentar introduzindo novas relações.  
 
O sexto parâmetro, o nível de abstração, está definido pela distância entre o ato mental e o 

conteúdo no qual opera. O presente exemplo tem um nível de abstração relativamente alto, porque 

envolve a geração de nova informação derivada das relações obtidas entre objetos e eventos mais 

do que dos objetos mesmos. 
 
O sétimo parâmetro, o nível de eficiência, será refletido na forma, ritmo, passo, precisão e grau de 

facilidade com que se produz o ato mental. 
 

4.1.3.2 Análise de situação de avaliação dinâmica (adaptado do instrumento Memória de 16 

palavras da LPAD). 

 

Leitura de palavras (ver descrição apresentada nas páginas 33 a 37, deste documento): a tarefa 

consiste em escrever, de memória, o maior número possível de palavras apresentadas, sem 

repetição, sem qualquer tipo de ajuda. Após levantamento do número de acertos, as pessoas são 

levadas a compartilhar suas estratégias cognitivas de memorização e de classificação das 

informações no momento de sua percepção. Em seguida, outras palavras são ditadas e os 

desempenhos pós ajuda são analisados. Finalmente são comparados os desempenhos das pessoas 

nos dois momentos. 

 

Análise da situação de avaliação a partir do mapa cognitivo. 

 

1. Conteúdo: frutas, temperos, material escolar, mamíferos, peixes, roupas, hortaliças, e esportes. 

 

2. Modalidade: verbal. 

 

3. Operações cognitivas que podem ser trabalhadas: identificação das características essenciais 

das palavras para agrupá-las em uma classe superordenada; comparação entre palavras, 

apresentadas oralmente, para encontrar aspectos essenciais semelhantes necessários para 

estabelecer conceitos superordenados; diferenciação entre aspectos essenciais de palavras dadas; 

e, classificação de palavras, apresentadas em aparente desordem, em classes superordenadas. 
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4. Funções cognitivas que poderão ser trabalhadas. 

 

Entrada: percepção clara e precisa dos atributos essenciais das palavras ditadas e utilização de 

mais de uma fonte de informações. 

Elaboração: percepção e definição clara do problema, comportamento comparativo na criação 

de categorias superordenadas e elaboração de categorias superordenadas cognitivas. 

Saída: precisão e exatidão na comunicação da resposta. 

 

5. Nível de complexidade: elevado. 

 

6. Nível de abstração: elevado 

 

7. Nível de eficiência: médio. 

 

4.1.3.3 Análise de situação-problema proposta para crianças. 

 

Tarefa: Encaixe no diagrama abaixo os nomes dos números de um a dez. 

 

 
 

Análise do problema a partir do mapa cognitivo. 

 

1. Conteúdo: nomes dos números de um a dez. 

 

2. Modalidades: gráfica e verbal. 
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3. Operações cognitivas que podem ser trabalhadas: identificação e análise das características 

essenciais dos nomes dos números; comparação entre os nomes dos números de um a dez para 

encontrar semelhanças e diferenças; classificação dos nomes dos números de um a dez em 

classes por número de letras; e, utilização do raciocínio hipotético-inferencial na construção e 

verificação de hipóteses.  

 

4. Funções cognitivas que podem ser trabalhadas: 

 

Entrada: precisão e exatidão na coleta de características essenciais dos nomes dos números de 

um a dez e utilização de mais de uma fonte de informação. 

Elaboração: percepção e definição clara do problema, diferenciação entre dados relevantes 

(características únicas, por exemplo) e irrelevantes; comportamento comparativo espontâneo 

para estabelecer semelhanças e diferenças significativas entre os nomes dos números; utilização 

do raciocínio hipotético-inferencial (se só existe um elemento na classe, então o nome desse 

número tem lugar determinado no diagrama, por exemplo); estabelecimento de estratégias para 

verificação de hipóteses; comportamentos planejado e somativo espontâneos. 

Saída: precisão e exatidão na comunicação da resposta e controle da impulsividade. 

 

5. Nível de complexidade: médio a elevado. 

 

6. Nível de abstração: médio. 

 

7. Nível de eficiência: médio. 
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4.2 Operações cognitivas. 

 

4.2.1 O que se entende por operações cognitivas. 

 

Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller (1980, p. 106 e p. 107) e Feuerstein, Rafi Feuerstein e Falik 

(1998, p. 21) afirmam: 

 

Uma operação pode ser compreendida como um conjunto internalizado, organizado, coordenado de 

ações em termos daquilo que elaboramos a partir da informação derivada de fontes externas e 

internas. Na análise dos atos mentais, é necessário definir a natureza precisa da operação envolvida. 

As operações podem variar do simples reconhecimento e da identificação de objetos até atividades 

mais complexas tais como classificação, seriação, multiplicação lógica, e outras. Além disso, as 

operações podem ser aplicadas a informações existentes ou podem requerer a geração de dados 

novos que não estão disponíveis no repertório existente da pessoa, como no caso do raciocínio 

silogístico, analógico ou inferencial. Ao definir a natureza de uma operação, é importante 

identificar os pré-requisitos necessários para seu desenvolvimento e aplicação. Ao projetar 

exercícios ou currículos que envolvem determinadas operações, a definição das operações deve ser 

realizada a fim de esboçar todos os componentes dos elementos de intervenção necessários para 

suas aquisições e/ou aplicações.  

 

Rand (1994, p. 83), complementa: 

 

As operações relacionam-se com os resultados comportamentais das funções cognitivas e de seus 

vários componentes. Não se limitam, portanto, a comportamentos diretamente observáveis, estando 

aí incluídas as operações mentais internalizadas - como um pensamento ou um processo de 
raciocínio mais elaborado e complexo - que não se manifestam, nem são comunicadas aos outros. 

Assim, operações são comportamentos interiorizados ou exteriorizados, maneiras de agir ou 

processos de atuação, por meio dos quais a pessoa elabora as configurações internas ou externas 
dos estímulos. 

 

As operações cognitivas trabalhadas no PEI, como conseqüência do desenvolvimento das 

funções cognitivas são: identificação, comparação, análise, síntese, classificação, codificação, 

decodificação, relações virtuais, diferenciação, representação mental, transformação mental, 

raciocínio divergente, raciocínio hipotético-inferencial, seriação, multiplicação lógica, raciocínio 

transitivo, raciocínio analógico, raciocínio lógico e raciocínio silogístico. Repetindo, essa relação 

de operações cognitivas é resultado de adaptação de Martínez Beltrán (s/d, p. 10 à p. 12, p. 14 e, 

principalmente, p. 18). 
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As operações cognitivas, como já foi dito, podem ser relativamente simples (identificação e 

comparação) ou muito complexas (raciocínio transitivo e raciocínio silogístico). Além disso, 

algumas operações cognitivas podem ser consideradas pré-requisitos de outras: comparação é 

considerada pré-requisito de todas as demais. Algumas operações cognitivas podem incluir 

outras: raciocínio lógico inclui raciocínio hipotético inferencial, raciocínio transitivo e raciocínio 

silogístico, por exemplo.  

 

4.2.2 Definição de cada uma das operações cognitivas, acompanhada de exemplos de situações-

problema correspondentes5 (adaptado de Feuerstein, Falik e Feuerstein, 1998; Martínez Beltrán, 

s/d, p. 11 e p. 12; Cruz, Franceschini, Gonçalves e Pieroni Rodrigues, 1998; e, Tebar, 1998c, p. 

C-44 à p. C-63 e 2003, p. 108 à p. 112). 

 

1. Identificação: é o processo pelo qual as pessoas conseguem reconhecer e dar nome a objetos, 

pessoas, eventos, abstrações, ..., a partir da análise de suas características comuns e essenciais. O 

processo de generalização inicia quando a pessoa aprende a identificar objetos, eventos, 

pessoas, ..., ou seja, quando ela projeta uma hipótese que descreve cada um desses elementos, 

independentemente de tamanho, forma, cor, massa ou posição. 

 

O que se busca nesse processo é o conceito, ou seja, as características essenciais que estão 

presentes em todos os elementos que recebem um determinado nome. Um triângulo, por 

exemplo, é uma figura geométrica plana, com três lados e três ângulos (características 

essenciais). Assim, qualquer figura que apresente essas características - independentemente de 

seu tamanho, da medida de seus lados e ângulos e da posição que ocupa no espaço - será sempre 

um triângulo. 

                                                        
5 Selecionar uma situação-problema para cada operação cognitiva é tarefa complexa, uma vez que na solução de qualquer 

problema muitas podem ser as operações envolvidas. Os exemplos selecionados não envolvem, portanto, apenas a operação 

cognitiva correspondente. 
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Uma situação-problema, inspirada em Smoke (1932) e Ross e Ross (1997), em três etapas, para 

melhorar o entendimento sobre a operação cognitiva identificação. 

 

1. Todas as figuras abaixo são dax. Observe suas características, com bastante 

atenção. 

 
 
2. As figuras abaixo não são dax. Observe suas características, com bastante 

atenção. 

 
3. Identifique qual das figuras abaixo é um dax? 
 

 
 

2. Comparação: é o processo pelo qual se relacionam fatos, objetos, pessoas, ... para levantar 

suas semelhanças e diferenças, tendo como base seus atributos essenciais. 

 

A comparação pode ser considerada uma abreviação mental de um processo de manipulação 

motora por meio do qual dois elementos são superpostos com a finalidade de encontrar pontos 

comuns e, em que e como diferem. Semelhanças e diferenças são então combinadas numa 

descrição que estabelece as relações entre os objetos. As relações estabelecidas são diretamente 

relevantes para as necessidades e fins que geraram inicialmente a atividade de comparação 

(Feuerstein e Hoffman, 2000c). É importante registrar, ainda, que medir significa comparar duas 

grandezas de mesma espécie com a finalidade de verificar quantas vezes uma delas, considerada 

como padrão, cabe dentro da outra. Toda medida é uma comparação, mas nem toda comparação 

é uma medida. 
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Uma situação-problema adaptada de Batllori (2006) para melhorar o entendimento sobre a 

operação cognitiva comparação. 

 

1. Observe o cubo planificado abaixo: 
 

 
 

Qual dos cubos abaixo pode ser montado a partir da figura acima? 
 

 
 

3. Análise: é o processo pelo qual se consegue dividir um todo em elementos ou partes 

componentes e examinar relações existentes entre essas partes, a fim de compreendê-lo melhor. 

Essa operação é a operação inversa de outra operação cognitiva: a síntese. 

 

Uma situação-problema para melhorar o entendimento da operação cognitiva análise. 

 

1. Em quantos pares de partes pode ser dividida a estrela de David? 
 

 
 
Três respostas possíveis e esclarecedoras! 
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4. Síntese: é o processo pelo qual se reúnem elementos e partes percebidos isoladamente em um 

todo ainda não especificado. Essa operação é a operação inversa de outra operação cognitiva: a 

análise. 

 

Uma situação-problema para melhorar o entendimento sobre a operação cognitiva síntese 

(adaptado de Feuerstein e Hoffman, 2000e). 

 

Observe a figura que está na parte superior. Para cada desenho da coluna da 

esquerda há um desenho da coluna da direita que juntos completam essa figura. 

Escreva o número e a letra dos dois desenhos que sobrepostos reproduzem a 
figura. 
 

 
 

5. Classificação: é o processo pelo qual se agrupam objetos, fatos, pessoas, ..., a partir de seus 

atributos comuns e essenciais e de acordo com um critério ou princípio. 

 

Uma das características mais importantes do ser humano é impor ordem sobre a desorganização 

do universo que o cerca, por meio da relação que se estabelece entre objetos e ou eventos, 

formando sistemas significativos. Assim, diante dos estímulos do meio ambiente, as pessoas 

podem tentar ordená-los discriminando-os, ou seja, tratando-os de forma específica, sem 

construir generalizações, o que é pouco econômico, trabalhoso e nem sempre eficiente. As 

pessoas podem optar por uma outra forma de ordenação dos estímulos que as cercam, buscando 
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organizá-los em classes a partir de suas características essenciais, o que - ao contrário - é mais 

econômico, menos trabalhoso e mais eficiente. Em lugar de dizer laranjas, tangerinas, limas e 

limões, pode-se usar o conceito superordenado frutas cítricas para descrever simultaneamente 

um conjunto de elementos diferentes entre si mas que apresentam características essenciais 

comuns (Feuerstein e Hoffman, 2000d). 

 

Uma situação-problema para melhorar o entendimento sobre a operação cognitiva classificação. 

 

1. Classifique os triângulos abaixo quanto aos lados e quanto aos ângulos, 

usando o organizador esquema de classificação. 
 

 
 
Resposta: 
 

 
 

6. Codificação: é o processo que consiste em traduzir idéias, pensamentos, emoções, ..., em 

símbolos para poder comunicá-los devidamente. Essa operação é a operação inversa de outra 

operação cognitiva: a decodificação. 

 

7. Decodificação: é o processo que consiste em traduzir símbolos em idéias, pensamentos, 

emoções, ..., para poder compreendê-los devidamente. Essa operação é a operação inversa de 

outra operação cognitiva: a codificação. 

 

Três situações-problema para melhorar o entendimento sobre as operações cognitivas 

codificação e decodificação, adaptadas, respectivamente, de Feuerstein e Hoffman (2002a), 

Fritzen (1973) e Wittich e Schuller (1968) .  



 

 

65 

 

Observe e descreva a ilustração. Dobre na linha na linha tracejada e peça a seu 

colega do lado para desenhar figuras a partir da sua descrição. 
 

 
 
2. Comparem os resultados alcançados por vocês. Levantem as razões das 

semelhanças e diferenças entre a ilustração inicial e a final. Justifiquem suas 

respostas. 
 

Vou fazer um ditado de figuras que vocês deverão desenhar. Prestem muita 

atenção porque vamos seguir duas regras: em primeiro lugar, vou ditar uma 

única vez e, em segundo lugar, não vou permitir que vocês façam 

perguntas./Vocês vão desenhar cinco quadrados, de 2cm mais ou menos, 

formando um conjunto harmonioso, a partir das seguintes orientações./ Peguem 

uma das folhas de papel em branco que receberam e, na parte de baixo, bem no 
centro, tracem um quadrado como o quadrilátero existente no centro de nossa 

bandeira./ A partir do vértice superior, tracem a base de outro quadrilátero com 

as mesmas dimensões do quadrado anterior, isto é, de 2cm aproximadamente./ 

Tracem agora um terceiro quadrilátero, cujo vértice se apoie no centro da 

segunda figura, de modo que seja semelhante ao primeiro, porém ligeiramente 

deslocado para a direita./ Do lado superior da terceira figura, cuja linha segue da 
esquerda para a direita, tracem, um pouco acima do centro, uma linha para a 
esquerda nas mesmas dimensões anteriores, que servirá de base para o outro 

quadrilátero, muito semelhante à segunda figura e quase na mesma posição, um 

pouco para a esquerda./ Aproveitem a linha superior deste último quadrilátero e 

completem para a direita o que falta para a base da última figura que irão traçar. 

Completem para cima este último quadrilátero. 
 

Leia atentamente a descrição abaixo apresentada do aardvark e depois, desenhe-
o: 
 
O corpo é atarracado, com o dorso arqueado; membros curtos e vigorosos, 
armado de garras fortes e rombudas; orelhas longas; cauda grossa na base que se 
afina gradativamente. A cabeça alongada se assenta sobre um pescoço curto e 

grosso. Na extremidade do focinho, existe um disco no qual se abrem as narinas. 
A boca é pequena e tubular; a língua, longa e extensível. De cor areia ou 

amarela, possui pêlo ralo que deixa aparecer a pele. Um exemplar grande deste 

animal pode medir aproximadamente dois metros. 
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8. Relações virtuais: é o processo que possibilita visualizar e estabelecer relações que existem 

potencialmente, mas não em realidade. Envolve também a interiorização de esquemas, modelos, 

princípios, por exemplo. 

 

Uma tarefa de organização de pontos complexa e desafiadora para facilitar a compreensão da 

operação cognitiva relações virtuais. 

 

Tarefa: Descobrir figuras escondidas em nuvens de pontos. 
Instruções: 

 

1. Reproduza em cada um dos dezenove quadros abaixo duas, três ou quatro figuras das 

cinco figuras apresentados no quadro acima, conforme exemplo. É proibido repetir figuras 

e girar a página com freqüência. 
2. Mantenha a forma e o tamanho de cada figura. 
3. Ignore as mudanças de orientação e a sobreposição de figuras. 
4. Utilize todos os pontos de cada quadro. 
5. Não use o mesmo ponto para mais de uma figura. 
6. Resolva os quadros na ordem indicada, de 1 a 19, sem �pular� nenhum deles. 
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9. Diferenciação: é o processo pelo qual se distinguem as partes relevantes e irrelevantes de um 

todo qualquer. Como já foi visto, Comparação é o processo pelo qual se relacionam fatos, 

objetos, pessoas, ..., para levantar suas semelhanças e diferenças, tendo como base seus atributos 

essenciais. Aparentemente, Feuerstein deseja, nesse momento, valorizar a busca das diferenças 

relevantes para a solução de um problema qualquer. 

 

Uma situação-problema (adaptada de Mello, 2003) para melhorar o entendimento sobre a 

operação cognitiva diferenciação. 

 

1. Observe a ilustração seguinte com bastante atenção. 
 

 
 
Você vê treze lápis, sendo que seis deles são pretos e sete são brancos. 
Se você �recortar�, mentalmente, os retângulos A e B e, em seguida, inverter 

suas posições, ou seja, B à esquerda de A e ambos encostados em C, então você 

verá: 
 
(A) 6 lápis pretos e 7 lápis brancos. 
(B) 6 lápis pretos e 6 lápis brancos. 
(C) 7 lápis pretos e 6 lápis brancos. 
(D) 7 lápis pretos e 7 lápis brancos. 
(E) 5 lápis pretos e 8 lápis brancos. 
 
O que é comum a todos ao treze lápis? As pontas e as borrachas! O que é 

diferente? As cores e as posições! O que é diferente e relevante para a solução 

do problema? A borracha do segundo lápis e a ponta do décimo, bem no limite 

dos retângulos! Essa borracha e essa ponta poderão participar de mudança de cor 

de lápis!! 
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10. Representação mental: é o processo pelo qual se interiorizam as imagens de um objeto do 

conhecimento, por meio de suas características essenciais, seja ele concreto ou abstrato. 

 

A respeito deste processo, Mager e Beach Jr. (1976, p. 54) declaram: 

 

O segundo tipo de discriminação é ensinado dando ao aluno oportunidade de comparar itens 
isolados ou situações com a idéia que ele tem de como deveriam ser. É-lhe oferecida a 
oportunidade de se exercitar dizendo o que uma coisa é, ou não é, de modo coerente com sua idéia 

a respeito dela. Tal exercício desenvolve a exatidão de suas imagens mentais, bem como sua 

capacidade de fazer discriminações apropriadas. 
 

Uma situação-problema, inspirada em Smoke (1932) e em Ross e Ross (1997), em cinco etapas, 

para melhorar o entendimento sobre a operação cognitiva representação mental. 

 

1. Todas as figuras abaixo são tov. Observe suas características, com 

bastante atenção. 

 
 
2. As figuras abaixo não são tov. Observe suas características, com bastante 

atenção. 

 
 
3. Qual das figuras abaixo é um tov? 
 

 
 
4. Escreva, com suas próprias palavras, o que é um tov: 
 
 
5. Desenhe uma figura que é tov e outra que não é: 
 
 

 
 

11. Transformação mental: é o processo que possibilita modificar ou combinar características de 

um ou vários objetos do conhecimento para produzir representações de maior grau de abstração 

ou complexidade. 
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Uma situação-problema para melhorar o entendimento sobre a operação cognitiva transformação  

mental. 

 

1. Classifique os triângulos abaixo quanto aos lados e quanto aos ângulos, 

usando o organizador tabela de dupla entrada. 
 

 
Resposta: 

 
 

Essa situação-problema foi apresentada para ilustrar a operação cognitiva classificação (p. 65 do 

presente documento). Aqui também se classificam triângulos: a resposta, no entanto, é mais 

abstrata do que a que já foi apresentada. Um estudante que tenha aprendido a classificar objetos e 

representar essa classificação por um esquema e que, posteriormente, aprende a representar a 

classificação, desses mesmos objetos, num nível mais abstrato, como é o caso da tabela de dupla 

entrada, trabalha a operação cognitiva Transformação mental. 

 

12. Raciocínio divergente: é o processo que permite estabelecer relações novas sobre o que já se 

conhece de modo a que levem a produtos novos, criativos, incomuns e inéditos. 

 

Uma situação-problema adaptada de Beard (1976) para melhorar o entendimento sobre a 

operação cognitiva raciocínio divergente. 

 

Observe a ilustração abaixo e diga qual é a letra que falta. 

 
Existe mais de uma resposta na Língua Portuguesa. Descubra pelo menos duas. 



 

 

70 

13. Raciocínio hipotético-inferencial: é o processo que permite formular hipóteses, selecionar as 

mais viáveis e comprová-las com base na lógica e na previsão de fatos. Afirmações do tipo se ... , 

então ... estarão sempre envolvidas na etapa de comprovação. 

 

Uma situação-problema (adaptada de Tahan, 1990) para melhorar o entendimento sobre a 

operação cognitiva raciocínio hipotético-inferencial. 

 

Um joalheiro possuía nove pérolas negras iguais na forma. Dessas nove 

pérolas, oito tinham o mesmo peso; a nona, no entanto, era um pouquinho 
mais �leve� que as outras. O dono das pérolas consegue identificar a pérola 

mais �leve�, usando uma balança de joalheiro. Observe a seguinte 

ilustração: 
 

      
 

Qual o menor número de pesagens que o joalheiro faz para identificar a 

pérola mais �leve�? 
 

(A) uma          (B) duas           (C) três           (D) quatro          (E) cinco 

 

Uma outra situação-problema (adaptada de Lauand, 1986) para melhorar o entendimento sobre a 

operação cognitiva raciocínio hipotético-inferencial. 

 

Dois homens se casaram cada um com a mãe viúva do outro e cada casal 

teve um filho. Qual a relação de parentesco entre as crianças? 
 
Assinale a alternativa que indica o parentesco entre os filhos dos dois 
casais. 
 
(A) Primos e irmãos. 
(B) Primos. 
(C) Sobrinhos e tios  
(D) Tios. 

 (E) Sobrinhos. 
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Mais outra situação-problema para melhorar o entendimento da operação cognitiva raciocínio 

hipotético-inferencia. 
 

Tarefa (Pappocom, 2006): 

 

Preencha com números de 1 a 9 os quadrados pequenos, as linhas verticais e 

horizontais. Não repita números. 
 

 
 
Primeira jogada realizada: o preenchimento da segunda linha, quarta coluna com 
um 1 foi realizado de acordo com as regras do jogo, ou seja, esse número é o 

único 1 da segunda linha e da quarta coluna e do quadrado menor, onde ele está 

inserido (sudoku = número sozinho), os outros números 1, representados por 

algarismos menores, são hipóteses a serem testadas. 
 

14. Seriação: é o processo que possibilita descobrir relações já existentes entre objetos e eventos, 

defini-las como princípios, testá-las mediante confrontação com novas informações e aplicá-la 

na elaboração e produção de séries, seqüências, ciclos e progressões.  

 

Uma das características mais importantes do ser humano é impor ordem sobre a aparente 

desorganização do universo que o cerca, por meio de relações que se estabelecem entre objetos e 

ou eventos, formando sistemas significativos. Na natureza existem, no entanto, acontecimentos 

já organizados em seqüências e com ritmos já determinados, cabendo ao homem a leitura desses 

eventos antes de tentar organizá-los: dia e noite, dias da semana, fases da lua, estações do ano, 

por exemplo. 
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Na procura de relações que existem entre determinados situações, as pessoas descobrem as 

regras e as leis que estão por detrás de uma sucessão de fatos já existente. A partir da ordem e do 

ritmo das relações e seu desenvolvimento em sucessões, séries, ciclos, seqüências ou 

progressões, é possível construir o futuro tendo como base o passado. As pessoas não se sentem 

escravas ou dependentes do mágico ou da sorte quando se sentem capazes de utilizar as leis 

fundamentais de um fenômeno para antecipar o inevitável ou prever o provável. 

 

As pessoas que apreendem de forma episódica as informações do meio que as cercam, 

estabelecem e projetam relações virtuais com dificuldades e usam, de forma inadequada, os 

conceitos espaciais e temporais, terão dificuldades para ler e interpretar o mundo, ou seja, não 

perceberão claramente as relações nem deduzirão as regras que estão por detrás de seqüências 

que surgem em suas vidas. Com certa freqüência, essas pessoas confundirão a relação de causa e 

efeito com coincidência. 

 

Uma situação-problema para melhorar o entendimento sobre a operação cognitiva seriação. 

 

Descubra a lei que rege as seqüências abaixo apresentadas para determinar quais 
seriam os próximos elementos de cada uma delas. 
 
1. 2   12   16   17   18   19 
2. 2   4 
3. 1   2   3 
4. 2   4   6   8 
5. 2   4   8   16 
6. 84   85   81   90   74   99 

 
 

 
Respostas: 1 (200), 2 (6 ou 8), 3 (4 ou 5), 4 (10), 5 (32), 6 (63), 7 (1/3) e 8 ( ). 
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15. Multiplicação lógica: é o processo que permite estabelecer quais são os elementos comuns de 

duas classes. A determinação da intersecção (multiplicação lógica simples) entre classes ou a 

organização de classes em tabelas de dupla entrada (multiplicação lógica biunívoca) são 

exemplos da busca do que é comum em diferentes níveis de complexidade. 

 

Uma situação-problema para melhorar o entendimento sobre a operação cognitiva multiplicação 

lógica. 

 

Três conjuntos foram assim definidos: 

 

A: Aves. 

B: Animais perigosos. 

C: Animais de rapina. 

 

Observe a representação desses três conjuntos com a utilização do diagrama de 

Venn: 

 

 

 

Leia as premissas, complete a conclusão e hachure subconjuntos: 

 

1. Todos os animais de rapina (C) são perigosos (B). Hachure o que há de 

comum entre os dois conjuntos. 

2. Algumas aves (A) são de rapina (C). Hachure o que há de comum entre os 

dois conjuntos. 

 

Conclusão: Algumas __________ (    ) são __________ (    ). Hachure o que há 

de comum entre os dois conjuntos. 
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Mais outra situação-problema para melhorar o entendimento da operação cognitiva 

multiplicação lógica. 

 

A meteorologia previu chuva e frio para hoje. Ela errou! Como estará o tempo lá 

fora? 

 

Existe mais de uma alternativa correta. Assinale todas elas: 

 

(A) Muito sol. 

(B) Faz calor. 

(C) Faz frio. 

(D) Chove e faz frio. 

(E) Não chove; não é verdade que faz frio; e, nem chove e nem faz frio ao 

mesmo tempo. 

 

16. Raciocínio transitivo: é o processo que consiste em ordenar, comparar e descrever relações já 

existentes de modo que se chegue a uma nova relação por dedução ou inferência. 

 

Aprende-se a fazer deduções e a tirar conclusões sobre as relações, por meio da transferência da 

relação que existe entre dois pares de elementos de um conjunto ordenado para um terceiro par, 

sobre o qual não foi dada nenhuma relação. O raciocínio dedutivo envolve o uso de um princípio 

e sua aplicação a várias situações. 

 

Há uma diferença entre relações transitivas e relações silogísticas que merece ser destacada: em 

relações transitivas, a atenção deve se voltar para as diferenças entre os elementos de um 

conjunto ordenado; enquanto que, em relações silogísticas as semelhanças e características 

comuns entre conjuntos e subconjuntos é que são relevantes. 

 

Afirmações do tipo se A é maior do que B e se B é maior do que C , então A é maior do que C, 

estarão sempre envolvidas na justificativa dos resultados. 
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Uma situação-problema (adaptada de Martínez Beltrán, 1995) para melhorar o entendimento 

sobre a operação cognitiva raciocínio transitivo. 

 

Passaram este ano, pelo caminho de Santiago, seis peregrinos muito especiais. 
Temos um desenho deles mas não conhecemos seus respectivos nomes. Leia as 

informações abaixo apresentadas: 
 
Os peregrinos Paulo, José e Pedro são maiores do que seus companheiros. O 
bastão de Antônio é maior do que os bastões de Paulo e de Pedro. O bastão de 

Paulo e de João são do mesmo tamanho. Os bastões de Paulo e de Mário são 

menores que seus donos. 
 

 
 

Responda à pergunta: Qual é o nome de cada um dos peregrinos? 
 

17. Raciocínio analógico: é o processo que possibilita, a partir da comparação de três termos de 

uma proposição, chegar a um quarto, tendo como base as relações que podemos descobrir entre 

eles. Afirmações do tipo A está para B, assim como C está para D ou A : B :: C : D, estarão 

sempre envolvidas no momento da justificativa das respostas. 

 

Duas situações-problema para melhorar o entendimento sobre a operação cognitiva raciocínio 

analógico (a segunda foi adaptado de Markus, 2006). 

 

1. Complete as proposições abaixo: 
 
1 : 2 :: 15 : .............. . 
A água está para o rio, assim como a areia está para o .............. . 
Cem está para vinte e cinco, assim como quatro está para .............. . 
A esperança está para o verde, assim como a felicidade está para o ............... . 
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18. Raciocínio lógico: é o processo que permite aplicar os princípios de lógica na resolução de 

problemas: analogias, deduções, generalizações, induções, relacionamentos de causa e efeito, 

levantamento e comprovação de hipóteses, formulação de conclusões a partir de premissas, ...  

 

Uma situação-problema (adaptada de Gardner, 1967) para melhorar o entendimento sobre a 

operação cognitiva raciocínio lógico. 

 

Uma joalheria recebeu três caixas com pérolas: brancas, pretas e mistas(brancas 
e pretas, em igual quantidade). No momento da embalagem do material, no 
entanto, foram trocadas as etiquetas. Em conseqüência, o que indica a etiqueta 

não corresponde ao real conteúdo da caixa. É possível identificar o conteúdo de 

cada caixa, abrindo apenas um furinho e retirando uma única pérola de uma das 

caixas? 
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19. Raciocínio silogístico: é um processo dedutivo que possibilita, a partir de duas premissas, 

estabelecer uma conclusão de acordo com leis que regem as relações entre essas três 

proposições. 

 

Silogismos categóricos (ou simplesmente silogismos) são argumentos formados com enunciados 

categóricos. Todos os silogismos têm duas premissas e uma conclusão. Embora cada enunciado 

categórico tenha dois termos, um termo sujeito e um termo predicado, o silogismo só possui três 

termos distintos. Um desses termos ocorre uma única vez em cada premissa; é o chamado termo 

médio. Cada um dos dois termos restantes ocorre uma só vez na conclusão e uma vez numa 

única premissa: esses termos são chamados termos extremos. 

 

O seguinte argumento, formado com três enunciados categóricos, é um silogismo: 

 

1ª premissa: Todos os cães são mamíferos 

2ª premissa: Todos os mamíferos são animais 

Conclusão: Todos os cães são animais 

 

Há uma diferença entre relações transitivas e relações silogísticas que merece ser destacada: em 

relações transitivas, a atenção deve se voltar para as diferenças entre os elementos de um 

conjunto ordenado; enquanto que, em relações silogísticas as semelhanças e características 

comuns entre conjuntos e subconjuntos é que são relevantes. 

 

Uma situação-problema adaptada de Machado (2000) e de Machado e Cunha (2004) para 

melhorar o entendimento sobre a operação cognitiva raciocínio silogístico. 

 

Um estudioso de silogismos afirmou que: Todos os afaneus são zaragós e que 
Todos os zaragós são chumpitazes. 
 
Do que foi dito, é possível concluir logicamente que: 
 
(A) Alguns chumpitazes são afaneus. 
(B) Alguns afaneus são chumpitazes. 
(C) Nenhum afaneu é chumpitaz. 
(D) Todos os afaneus são chumpitazes. 
(E) Todos os chumpitazes são afaneus. 
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4.2.3 Relações entre operações cognitivas. 

 

As operações cognitivas podem ser relativamente simples (identificação e comparação) ou muito 

complexas (raciocínio analógico e raciocínio transitivo). É importante registrar que as operações 

cognitivas mais simples podem ser consideradas pré-requisitos das operações mais complexas. 

Comparação, por exemplo é considerada pré-requisito de todas as outras operações cognitivas. 

 

Um contato direto, não-mediado, entre uma pessoa e uma tarefa de silogismo pode ser 

representado, esquematicamente, adaptado de Demaldé (1998), para facilitar a compreensão do 

processo, com ênfase nas relações entre as operações cognitivas. 
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4.3 Funções cognitivas. 

 

4.3.1 O que se entende por funções cognitivas. 

 

Rand, (1994, p. 78), assim define funções cognitivas: 

 

Funções cognitivas são fundamentalmente estruturas mentais e psicológicas. Embora o termo 

estrutura tenha geralmente uma conotação estática, a estrutura cognitiva - em oposição à estrutura 

física - inclui aspectos dinâmicos importantes. Assim, funções cognitivas são estruturas 

psicológicas interiorizadas, que incluem um conjunto de componentes interdependentes, os quais 

se expressam por meio de um determinado padrão de comportamento. 
 

Para Rand (1994, p. 79 à p. 81), cada função cognitiva possui três componentes básicos: 

capacidade, necessidade e orientação. Ele define, cada um desses componentes, da seguinte 

maneira:  

 

Capacidade é uma habilidade característica, inata ou adquirida de uma pessoa, que faz com que 

ela se saia bem numa determinada tarefa ou realize uma ação num certo nível de complexidade. 
 
Necessidade é um sistema psicológico que é ligado à função. Ela faz com que a pessoa aja de 
forma específica sobre o ambiente interno e externo. A intensidade e força da necessidade são 

determinantes importantes da persistência com que a pessoa ativa uma função específica. 
 
Orientação é o componente direcional da função cognitiva. Ela determina a escolha que a pessoa 
faz do conteúdo, bem como do contexto para o qual se dirigem os esforços de resolução de 

problema. Ela determina também o método e a estratégia de abordagem a ser aplicada a uma 

determinada situação ou um determinado conjunto de estímulos. 
 

Rand sugere ainda que existe uma relação interativa entre os três componentes da função 

cognitiva. �Quando esses três componentes estão presentes, a função cognitiva - considerada 

uma atividade mental interiorizada - manifesta-se externamente em uma operação mental que, 

em seguida, emerge como comportamento perceptível�. 
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Sendo Capacidade = C, Necessidade = N e Orientação = O, teremos, graficamente: 

 

 
C  N  O = função cognitiva eficiente; qualquer outro subconjunto = função cognitiva deficiente. 

 

A intersecção entre os três conjuntos (subconjunto 7) define o que é função cognitiva eficiente; 

qualquer outro subconjunto define função cognitiva deficiente (subconjuntos 1, 2, 3, 4, 5 e 6). 

Essa representação dá uma idéia da importância do trabalho do mediador humano. Para cada 

função cognitiva deficiente ele tem seis possibilidades diferentes de intervenção. 

 

Funções cognitivas são as condições para que as capacidades das pessoas se manifestem. Na 

verdade, constituem pré-requisitos das operações cognitivas. Ao promover no mediado uma 

determinada função cognitiva, o mediador deve preocupar-se em desenvolver a capacidade e ou 

a necessidade e ou a orientação. 

 

É importante ressaltar que as pessoas apresentam deficiências nas funções cognitivas por falta 

ou insuficiência de Experiência de Aprendizagem Mediada. Essas funções cognitivas 

deficientes impedem que a pessoa manifeste todo o seu potencial interno, sendo necessário 

portanto corrigi-las. Essa correção é uma condição sine qua non para que a pessoa se modifique 

e aperfeiçoe sua capacidade de adaptação. 

 

As funções cognitivas podem ser divididas em três grandes grupos, correspondendo cada um a 

um dos três níveis do ato mental: coleta de informações (ou entrada); processamento de 

informações (ou elaboração); e, comunicação de respostas (ou saída). Isso significa que o 

funcionamento cognitivo de uma pessoa pode ser afetado em três momentos: ao receber 

informações, ao processá-las e ao passá-las adiante. 
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4.3.2 Definição de cada uma das funções cognitivas eficientes e deficientes, acompanhada de 

exemplos de situações-problema correspondentes6. 

 

Anteriormente, na página 52 deste documento, foram apresentados os nomes das funções 

cognitivas eficientes. A seguir, serão apresentadas as definições dessas funções cognitivas, que 

são pré-requisitos das operações cognitivas, e a descrição das funções cognitivas deficientes, 

que impedem a pessoa de externar todo o seu potencial interno (Feuerstein, Rand, Hoffman e 

Miller; 1980, p. 71 à p. 103; Feuerstein, Falik e Feuerstein, 1998; Feuerstein, 1998c; Martínez 

Beltrán, s/d., p. 13, p.14 e p.18); Cruz, Franceschini, Gonçalves e Pieroni Rodrigues, 1998; 

Sasson, 1999a; Mentis, Skuy, Arnott, Dunn, Durbach e Mentis, 1997, p. 98 à p, 178; e, Tebar, 

1998c, p. C-44 à p. C-63 e 2003, p. 108 à p. 112). 

 

Rand (1994, p. 89) propõe que as funções cognitivas eficientes e deficientes não sejam 

definidas a partir de apenas um de seus componentes. Essa informação relevante será utilizada 

para definir funções cognitivas utilizando seus três elementos: capacidade, necessidade e 

orientação
7. A ilustração abaixo, semelhante à figura apresentada na página anterior, é mais 

simples e representa, de forma simbólica, como serão definidas as funções cognitivas eficientes 

e deficientes. 

 

 
C  N  O: função cognitiva eficiente e C e ou N e ou O: funções cognitivas deficientes. 

                                                        
6 Selecionar situação-problema para cada função cognitiva é tarefa complexa, uma vez que na solução de qualquer problema 

muitas podem ser as funções cognitivas envolvidas. Os exemplos selecionados não envolvem, portanto, apenas a função 

cognitiva correspondente. 
7 A tarefa de reescrever as definições das funções cognitivas eficientes e deficientes, de tal maneira que fiquem claros os seus 

três elementos, não é tarefa simples. 
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4.3.2.1 Funções cognitivas de entrada. 

 

1   Percepção clara e precisa. 

 

Função cognitiva eficiente: Discriminação objetiva dos dados de problemas e situações para 

atender necessidade de levantar detalhes, diante de tarefas que exigem tal habilidade e 

predisposição. 

 

Função cognitiva deficiente: Percepção nebulosa, confusa e superficial e ou ausência da 

necessidade de levantar detalhes diante de tarefas e ou não reconhecimento da situação como 

própria para a aplicação da capacidade envolvida. 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e ou comentários): 

 

 

 

Nos modelos da primeira série de exercícios (tarefa 1) da página 1 do instrumento Organização 

de pontos (Feuerstein e Hoffman, 2000) são poucos aqueles que percebem que o triângulo é 

retângulo e isósceles e corresponde a metade do quadrado. A percepção desses detalhes durante 

a utilização de uma função cognitiva de entrada poderá prejudicar a elaboração das informações 

e posterior apresentação de resultados. 

 

2   Comportamento exploratório sistemático. 

 

Função cognitiva eficiente: Coleta planejada e ordenada de dados de tarefas para atender 

necessidade de busca de informações diante de tarefas complexas, que exigem essa capacidade 

e essa determinação. 
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Função cognitiva deficiente: Comportamento exploratório não-planejado, impulsivo e 

assistemático e ou ausência da necessidade de busca sistemática de objetos e ou não-percepção 

da complexidade da tarefa, o que justificaria o direcionamento da capacidade típica dessa 

função, quando eficiente. 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e ou comentários): 

Primeiro exemplo: 

 

 

O exercício localizado na linha dois, coluna três da página 2 do instrumento Organização de 

pontos (Feuerstein, 2000) é uma tarefa complexa. As novidades dessa página são: não oferece 

pistas e há aumento da complexidade. As figuras não mais �saltam aos olhos�. É necessário 

buscá-las, sistematicamente, na nuvem de pontos. Assim, por exemplo, busca sistemática do 

quadrado: comparar a distância do ponto a até b com a medida do lado do quadrado: é menor; 

comparar a distância do ponto a até c com a medida do lado do quadrado: é maior; ...; comparar 

a distância do ponto b até d com o tamanho do lado do quadrado: é igual! Os pontos f e h 

completam o quadrado!! 

 

Segundo exemplo: o jogo dos sete erros é uma tarefa que exige da pessoa a busca sistemática de 

informações. A busca aleatória de dados interfere na solução da situação-problema, além de 

gerar retrabalho. As pessoas utilizam, geralmente, duas estratégias básicas de identificação dos 

erros: a varredura, da esquerda para a direita e de cima para baixo e a comparação de partes 

específicas das ilustrações (folhas com folhas, árvore com árvore, rosto com rosto, ...). 
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A divisão, mental, das ilustrações por meio de mediatrizes e ou diagonais e ou círculos 

concêntricos seguida da comparação de pares correspondentes dessas partes, pode ser mediada 

junto às pessoas. 

 

 

 

3   Utilização de vocábulos e conceitos adequados. 

 

Função cognitiva eficiente: Levantamento, por opção própria, dos significados exatos das 

palavras, em qualquer tarefa que utilize a modalidade verbal e que envolva muitos conceitos. 

 

Função cognitiva deficiente: Falta ou insuficiência de instrumentos verbais e conceitos para 

recepção da informação, afetando dessa forma a discriminação múltipla, bem como a 

identificação de objetos, acontecimentos e relações com seu respectivo nome e ou ausência de 

disposição para buscar significados e ou não-percepção das exigências da tarefa. 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e ou comentários): 

 

Tarefa (adaptada de Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller, 1980, p. 196): Uma pessoa resolveu 

comemorar em sua casa, com um jantar, uma data festiva com seus familiares envolvendo: 2 

avôs, 2 avós, 3 pais, 3 mães, 3 maridos, 3 mulheres, 1 genro, 1 nora, 2 sogros, 2 sogras, 5 filhos, 

3 filhas e 2 netos. Essa pessoa possuía apenas 8 cadeiras que eram, no entanto, suficientes para 

acomodar todos ao redor da mesa. A festa foi um sucesso! Como isso foi possível? 
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O desconhecimento dos conceitos e das relações entre eles é pré-requisito para a solução desse 

problema: O que é avô? O que meu avô paterno é do meu pai? Todos os homens são filhos? 

Todos os filhos são pais? ... 

 

4   Orientação espacial. 

 

Função cognitiva eficiente: Localização de si mesmo no espaço, bem como de todas os objetos 

e pessoas que estão ao redor, por necessidade própria, acompanhada da representação mental de 

todas essas relações, diante de tarefas que exigem essa capacidade e essa determinação. 

 

Função cognitiva deficiente: Falta ou insuficiência de orientação espacial, o que engloba 

também a falta de sistemas estáveis de referência e implica em uma desorganização espacial em 

nível topológico, projetivo e euclidiano e ou ausência da necessidade de se estabelecer relações 

e ou não-percepção da exigência da tarefa. 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e ou comentários): 

 

 
 
O exercício 3 da página 2 do instrumento Orientação espacial I (Feuerstein e Hoffman, 2000b) 

pretende que o estudante escreva nos retângulos as relações existentes entre o menino e quatro 

objetos. As relações entre o menino e os quatro objetos são inversas às relações percebidas pela 

pessoa, ou seja, por exemplo, a casa está na frente de quem resolve o exercício e, no entanto, 

está atrás do menino. É necessário colocar-se, mentalmente, no lugar do menino para entender 

seu ponto de vista. Seria possível, neste caso, a casa estar localizada atrás do menino e o banco 

ficar à sua esquerda? 
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5   Orientação temporal. 

 

Função cognitiva eficiente: Localização de si mesmo no tempo (presente, passado e futuro), 

bem como de outras coisas e pessoas, por necessidade própria; representação mental de todas 

essas relações, diante de tarefas que exigem essa capacidade e essa determinação. 

 

Função cognitiva deficiente: Falta ou insuficiência de orientação temporal, carência de 

conceitos temporais e ou ausência da necessidade de orientar-se no tempo e ou não-percepção 

da oportunidade de demonstrar essa capacidade. 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários): 

 

Na página de capa do instrumento Organização de pontos (Feuerstein e Hoffman, 2000a), dois 

aspectos do PEI são abordados pelo mediador, por meio de perguntas, focando a importância de 

pensar antes de fazer: o emblema e o lema do PEI. 

 

 

Vejam o menino que está representado no canto superior direito: O 

que ele está fazendo? Pensando? Por que vocês acreditam que ele 

está pensando? Pela maneira como segura o lápis? Pelo que está 

escrito na parte inferior da página? Ele está tentando resolver um 

problema difícil? Em que pensamos quando tentamos resolver um 

problema? O menino etíope pensando é o emblema do PEI e  

aparece em todas as páginas de capa dos instrumentos do PEI. 

 

Leiam a frase que está na parte inferior da página: Um momento ... deixe-me pensar! O que 

significa a primeira parte da frase Um momento ... ? Qual o significado da palavra momento? O 

que significam esses três pontos? Uma pausa? De quantos minutos? De quantas horas? De 

quantos dias? Qual é o significado da frase como um todo? Que devo pensar antes de fazer 

alguma coisa? Durante quanto tempo? O tempo necessário (indefinido)? A frase 

Um momento ... deixe-me pensar! foi escolhida como o lema, o slogan do PEI. O lema do PEI 

aparece em todas as páginas de capa dos instrumentos do PEI. 
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Mesmo assim, se o mediador pedir que os estudantes realizem a primeira tarefa da página 1 

desse instrumento, apresentada imediatamente depois da página de capa, sem solicitar que eles 

realizem um plano, ou seja, que pensem antes de fazer, eles realizarão as duas primeiras linhas 

dessa tarefa, de forma impulsiva. Essa função cognitiva é pré-requisitido da atividade 

planejamento. 

 

Vale a pena destacar alguns exemplos de tarefas ou situações onde essa função cognitiva pode 

ser trabalhada. 

 

1. A antevéspera do dia de seu aniversário corresponde a que dia? Questão simples e de fácil 

resposta: se a pessoa nasceu no dia 19, então o dia 17 corresponde a antevéspera de seu 

aniversário! E se diante dessa pergunta a pessoa respondesse: � Depende, faltam informações. 

Em quais dias e em qual mês essa pessoa poderá ter nascido? 

 

2. Imagine que seu relógio perdeu o ponteiro dos minutos. Observe a ilustração abaixo, que 

representa uma parte do relógio, e responda quantas horas e quantos minutos estão 

aproximadamente indicados? 

 

 

 

(A): 3h 45min     (B): 3h 15min     (C): 3h 20min     (D): 3h 30min     (E): 3h 25min 

 

3. Hoje é sábado. Depois de depois de amanhã será que dia? 

 

6   Conservação, constância e permanência do objeto. 

 

Função cognitiva eficiente: Representação mental correta dos objetos; conservação de seus 

traços distintivos essenciais, independentemente de mudanças em sua apresentação, a partir de 

necessidades próprias; e, em função de características da tarefa. 
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Função cognitiva deficiente: Falta ou percepção insuficiente do que permanece constante (ou 

seja, tamanho, forma, quantidade, orientação) em relação aos objetos percebidos, mesmo 

quando ocorrem variações de seus atributos não-essenciais e ou ausência da necessidade de 

perceber a manutenção de determinadas qualidades do objeto e ou não-percepção das 

exigências da tarefa. 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários): 

 

 

No exercício apresentado na linha dois, coluna três da página 2 do instrumento Organização de 

pontos (Feuerstein e Hoffman, 2000a), algumas pessoas poderão declarar, como dificuldade 

encontrada, no momento da coleta de informações, a identificação de um �losango� e não de 

um quadrado! Isso pode significar que a conservação da forma do quadrado não foi realizada.  

 

7   Precisão e exatidão na coleta de informações. 

 

Função cognitiva eficiente: Opção por selecionar, de forma cuidadosa, informações relevantes, 

detalhadas e verdadeiras, diante de tarefas que exijam essa capacidade e essa determinação. 

 

Função cognitiva deficiente: Falta ou não percepção da necessidade de precisão e exatidão na 

coleta de informações e ou não seleção de informações relevantes, detalhadas e verdadeira e ou 

não-percepção da oportunidade de demonstrar essa competência e essa necessidade. 
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Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários): 

 

 

 

No exercício da linha quatro, coluna dois da segunda tarefa da página 1 de Organização de 

pontos (Feuerstein e Hoffman, 2000a), a percepção dos dois triângulos, em função da 

sobreposição das figuras, deverá exigir seleção detalhada (lados iguais e ângulo reto) e 

verdadeira dos pontos que os compõem. 

 

Outro exemplo: 

 

 

 

O exercício da linha dois, coluna dois da página 2 do instrumento Organização de pontos 

(Feuerstein e Hoffman, 2000a) representa um desafio: a complexidade é maior a partir da 

superposição das três figuras do modelo. A primeira figura a ser localizada é o quadrado, já que 

os triângulos correspondem a metade dessa figura. Aparentemente, há duas possibilidades de 

seleção de pontos que formam o quadrado! 
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8   Utilização de mais de uma fonte de informação. 

 

Função cognitiva eficiente: Trabalho simultâneo com números, figuras, esquemas, textos, 

formas, por exemplo. Necessidade de utilização de organizadores em tarefas com muitas 

informações que exijam esse tipo de capacidade. 

 

Função cognitiva deficiente: Falta ou insuficiência da capacidade de considerar 

simultaneamente duas ou mais fontes de informação, o que se reflete no tratamento truncado 

dos dados, sem perceber neles uma unidade de fatos organizados e ou ausência da necessidade 

de organização das informações em tarefas que exijam a demonstração dessa capacidade e 

dessa necessidade. 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários): 

 

Tarefa já selecionada anteriormente (adaptada de Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller, 1980):  

 

Uma pessoa resolveu comemorar em sua casa, com um jantar, uma data festiva com seus 

familiares envolvendo (no mínimo): 2 avôs, 2 avós, 3 pais, 3 mães, 3 maridos, 3 mulheres, 1 

genro, 1 nora, 2 sogros, 2 sogras, 5 filhos, 3 filhas e 2 netos. Essa pessoa possuía apenas 8 

cadeiras que eram, no entanto, suficientes para acomodar todos ao redor da mesa. A festa foi 

um sucesso! Como isso foi possível? 

 

Essa tarefa, já apresentada na p. 81 deste texto, envolve, além do domínio de conceitos e de 

relações, muitas informações que devem ser tratadas simultaneamente. Essas informações 

precisam ser organizadas para que se possa lidar com elas. Esquemas que indiquem relações 

familiares entre pessoas nomeadas, poderá ajudar. Assim, por exemplo: 

 

 

Ultrapassada a questão de como trabalhar com tantas informações, ao mesmo tempo, pode-se 

dedicar atenção à solução da questão. 
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4.3.2.2 Funções cognitivas de elaboração. 

 

9   Percepção e definição clara do problema. 

 

Função cognitiva eficiente: Compreensão exata da tarefa a ser realizada, ou seja, o que se deve 

fazer, que informações são dadas e o que é solicitado, por vontade própria para atender 

exigência da tarefa. 

 

Função cognitiva deficiente: Dificuldade de vivenciar um problema real, tornando-se pois 

incapaz de defini-lo e ou ausência da necessidade de definir claramente qual é a tarefa a ser 

realizada e ou não-percepção da exigência da tarefa. 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários): 

 

Vergara (2001, p. 96) propõe o seguinte problema a seus leitores: 

 

Dizem - não há prova disso - que o próprio Einstein bolou o enigma abaixo, em 1918, e que pouca 

gente, além dele, conseguiria resolvê-lo. Então, esta é a sua chance de se comparar à genialidade 

do mestre. Queime a mufa! 
 
Numa rua há cinco casas de cinco cores diferentes e em cada uma mora uma pessoa de uma 

nacionalidade. Cada morador tem sua bebida, seu tipo de fruta e seu animal de estimação. A 
questão é: quem é que tem um peixe? 
 
Siga as dicas abaixo: 
 
1) Sabe-se que o inglês vive na casa vermelha; o suíço tem cachorros; e o dinamarquês bebe chá. 
2) A casa verde fica à esquerda da casa branca; quem come goiaba cria pássaros; e o dono da casa 
amarela prefere laranja. 
3) O dono da casa verde bebe café; o da casa do centro bebe leite; e o norueguês vive na primeira 

casa. 
4) O homem que gosta de abacate vive ao lado do que tem gatos; o que cria cavalos vive ao lado 
do que come laranja; e o que adora abacaxi bebe cerveja. 
5) O alemão só compra maçã; o norueguês vive ao lado da casa azul; e quem traz abacate da feira 

é vizinho de quem bebe água. 
 

Definição do problema realizada por uma estudante da 3ª série do Ensino Médio: 

 

1. São cinco casas com cinco características diferentes: cor, nacionalidade, bebida, fruta e animal 

de estimação. 
2. Estão envolvidas nessa tarefa 25 informações, ou seja, cinco casas multiplicadas por cinco 

diferentes características. 
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3. A tarefa é descobrir quem é que tem um peixe.  
4. São dadas quinze dicas que darão suporte para a descoberta das 25 informações envolvidas. 
5. As dicas envolvem termos ligados a orientação espacial como por exemplo: centro, ao lado, 

vizinho. 
6. As cinco casas estão uma ao lado da outra e eu estou olhando-as, do outro lado da rua. 
7. Nenhuma dica faz referência ao peixe, o que sugere que para descobrir quem é que tem o peixe 

será necessário descobrir 24 das 25 informações envolvidas pela situação-problema. 
 

10   Diferenciação entre dados relevantes e irrelevantes. 

 

Função cognitiva eficiente: Classificação de informações segundo sua importância para a 

resolução de um problema novo ou modificado, por iniciativa própria e em razão da exigência 

da tarefa. 

 

Função cognitiva deficiente: Incapacidade de separar as informações relevantes das 

irrelevantes, com vistas à definição do problema e ou falta da necessidade de identificar 

informações relevantes e ou não aplicação dessa capacidade numa situação que a exige. 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários): 

 

Moysés (2000: p. 136 e p. 137) assim descreve sua interação com Renata diante da 

apresentação, pela primeira vez, de um problema de enredo: 

 

Em agosto, começa uma nova fase do processo de ensino/aprendizagem. Pela primeira vez são 

passados os chamados �problemas de enredo�. Eles vão levar Renata para um outro nível de 

desenvolvimento. Observo-a. Ela está trabalhando com Marcelo, seu companheiro de carteira. 

Sempre disposta a fazer as tarefas, já a havia concluído quando me aproximei dela. Eis o 
problema: 
 

Eu comprei 250m de arame para cercar o lote 17 que tem a forma de um quadrado e 
tem 12m de lado. 
 
a) Com quantas voltas de arame eu posso cercar o lote 17? 
b) Quantos metros vão sobrar? 

 
Vejo, no caderno de Renata, as operações realizadas. A primeira delas é8: 
 

 
 

                                                        
8 É importante registrar que 250 - 17 = 233. Nada é dito sobre isso no texto.  
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Peço-lhe que explique como fez. Passa a ler o problema em voz alta. Parece não se dar conta do 

significado do �lote 17�. Mantenho com ela o seguinte diálogo: 
 
� Por que você diminuiu 17 de 250? 
� Porque tem esses números lá no problema. 
� Mas o que ele quer dizer? 
� Que é o lote 17. 
� Qual é o número de sua casa? 
� É 48. 
� Tem alguma coisa a ver o número de sua casa com o tamanho dela? 
� Não. Acho que não. 
� Essa sala tem um número na porta. Esse número tem alguma coisa a ver com o tamanho dessa 
sala? 
� Não tem não. Ah! Já sei. 
 
Dizendo isso se apressa em apagar aquela conta. Tenta fazer sozinha, mas não consegue. Passo, 

então, a encaminhar perguntas que a levam a resolver o problema corretamente. 
 

O problema do lote 17 tem quatro informações, sendo que uma delas não é relevante para sua 

solução. Além disso, apresenta duas perguntas a serem respondidas. É possível que Renata nem 

tenha lido todo o problema, uma vez que, realizou a operação subtração com os dois primeiros 

dados, na ordem em que eles aparecem. 

 

11   Comportamento comparativo. 

 

Função cognitiva eficiente: Levantamento de semelhanças e diferenças entre objetos, 

acontecimentos e pessoas por necessidade própria, em qualquer situação. 

 

Função cognitiva deficiente: Falta de um comportamento comparativo por livre iniciativa e ou 

limitação desse tipo de comportamento a uma área restrita de necessidades e ou não percepção 

da oportunidade de utilização dessa capacidade. 
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Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários): 

 

O jogo dos sete erros é um exemplo típico de tarefa que exige essa função cognitiva: buscar 

sete diferenças num contexto de semelhanças.  

 

 

 

12   Ampliação do campo mental. 

 

Função cognitiva eficiente: Estabelecimento de relações entre aprendizagens passadas, atuais e 

futuras, por necessidade própria, em toda oportunidade que envolva aprendizagens novas. 

 

Função cognitiva deficiente: Limitação do campo mental, ou seja, não estabelecimento de 

relações entre novas aprendizagens e aprendizagens passadas ou futuras e ou ausência da 

necessidade de estabelecer tais relações e ou não reconhecimento da importância dessa 

capacidade e dessa necessidade. 
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Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários): 

 

Numa primeira momento, o mediador apresenta um problema que envolve a classificação de 

triângulos e obtém de seus alunos uma determinada resposta. 

 

1. Classifique os triângulos abaixo quanto aos lados e quanto aos ângulos, usando o organizador 

esquema de classificação. 

 
Resposta: 

 

 

Em outra oportunidade, o mediador apresenta o mesmo problema ou outro problema diferente 

que envolve a classificação de triângulos e consegue de seus alunos uma resposta diferente 

daquela obtida inicialmente. 

 

2. Classifique os triângulos abaixo quanto aos lados e quanto aos ângulos, usando o organizador 

tabela de dupla entrada. 

 

 
Resposta: 
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O mediador, por meio de perguntas, estabelece a ligação entre a aprendizagem anterior e a nova 

aprendizagem e remete o mediado para considerações sobre futuras aplicações: Comparem a 

tarefa que vocês resolveram hoje com aquela resolvida na aula passada. Quais as semelhanças? 

E as diferenças? O que vocês aprenderam hoje? Mais uma ferramenta de classificação? Qual é 

o nome dessa ferramenta, desse organizador? Qual ferramenta ocupa mais espaço? No futuro, 

diante de uma tarefa semelhante a essa que vocês resolveram, qual organizador vocês 

utilizariam? Depende? Depende do quê? 

 

13   Percepção global da realidade. 

 

Função cognitiva eficiente: Apreensão, por opção própria, dos dados de forma não-episódica, 

ou seja, buscando relacioná-los com outras informações dentro do contexto em que ocorrem, 

diante de qualquer tarefa. 

 

Função cognitiva deficiente: Percepção episódica da realidade e ou falta da necessidade de 

análise do todo antes de buscar detalhes e ou não compreensão do significado dessa capacidade 

e dessa disposição.. 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários): 

 

Tarefa (adaptada de Feuerstein, 2000): 

 

1. Observe com muita atenção a figura abaixo representada: 

 
 

2. No espaço abaixo, faça uma cópia da figura usando caneta de quatro cores. Quando o 

mediador pedir, troque de cor na seguinte ordem: preta, azul, verde, vermelha, preta, azul, ... 
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O ponto de partida da cópia dessa figura complexa indica se a pessoa percebeu a figura como 

um todo antes de buscar detalhes ou se realizou a atividade sem nenhum tipo de organização. 

Em outras palavras, traçar o retângulo, suas diagonais e suas mediatrizes, nessa ordem, antes do 

traçado dos detalhes indica tratamento não episódico das informações enquanto que iniciar a 

cópia pelo triângulo equilátero da parte superior da figura sugere percepção episódica da 

realidade. 

 

14   Utilização do raciocínio lógico. 

 

Função cognitiva eficiente: Aplicação da lógica na solução de problemas: analogias, 

generalizações, relações de causa e efeito, raciocínio silogístico, indução, dedução, por 

exemplo, acompanhada de justificativas, por necessidade própria e diante de tarefas que exijam 

essa capacidade e essa necessidade. 

 

Função cognitiva deficiente: Utilização limitada de ferramentas lógicas na solução de 

problemas e ou falta ou insuficiência da necessidade de evidência lógica e ou não-percepção da 

exigência da tarefa. 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários): 

 

Raciocínio lógico envolve a utilização de diversas ferramenta. As tarefas selecionadas e 

apresentadas a seguir envolvem a indução (criação de classes) e a dedução (aplicação de 

princípios). 

 

Tarefa 1. Agrupe as seguintes palavras em classes: azeite, vaca, banana, caderno, cachorro, 

caneta, sal, lápis, tigre, livro, laranja, rato, pêra, pimenta, uva, vinagre. Justifique sua resposta. 

 

Tarefa 2. Para cada conjunto, nomeado a seguir, escreva quatro de seus elementos. Justifique 

sua resposta. 

 

Família: 

Frutas cítricas: 

Utensílios de cozinha:
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15   Interiorização do próprio comportamento. 

 

Função cognitiva eficiente: Conscientização do próprio funcionamento intelectual, ou seja, dos 

processos, raciocínios e estratégias de resolução dos problemas acompanhado da capacidade de 

explicá-los oralmente. 

 

Função cognitiva deficiente: Falta ou limitação de interiorização do seu próprio 

comportamento e ou ausência da necessidade de apresentar evidência lógica e ou não-percepção 

desse tipo de exigência da tarefa. 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários): 

 

Após a resolução dos exercícios de qualquer página, de qualquer instrumento do PEI, o 

mediador solicita que os mediados compartilhem suas respostas e apresentem as evidências 

lógicas que as justifiquem. O mediador freqüentemente fica insatisfeito quando os mediados 

não justificam devidamente suas respostas, sejam elas corretas, incorretas ou parcialmente 

corretas. Nesse caso, perguntas deverão ser feitas para estimular os mediados a apresentar os 

argumentos lógicos que embasam suas soluções. No caso de respostas incorretas, espera-se que 

os mediados, ao apresentar o raciocínio utilizado, percebam os erros cometidos e consigam 

corrigi-los espontaneamente. Assim, ele deve dirigir aos mediados perguntas semelhantes às 

apresentadas abaixo (adaptado de Feuerstein, 1998a). 

 

Considero essa resposta muito boa. Mas, por quê? Explique-se melhor. Dê mais detalhes que 

esclareçam ou justifiquem essa resposta. Por que você escreveu desse modo? Por que você fez 

essa afirmação? Que tipo de raciocínio você utilizou? Que argumento está por trás disso tudo? 

Tem lógica o que você está dizendo? Todos estão de acordo com a justificativa apresentada? 

Por que sim? Por que não? 

 

16   Utilização do raciocínio hipotético-inferencial. 

 

Função cognitiva eficiente: Diante de problemas complexos e abstratos, opção, por vontade 

própria, de formular hipóteses, selecionar as mais viáveis e comprová-las com base na lógica e 

na previsão de fatos, utilizando de argumentos do tipo se A, então B. 
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Função cognitiva deficiente: Falta ou insuficiência de raciocínio hipotético-inferencial e ou 

falta da necessidade de utilizar esse tipo de raciocínio e ou não-percepção das exigências da 

tarefa. 

 

17   Estabelecimento de estratégias para verificação de hipóteses. 

 

Função cognitiva eficiente: Diante de problemas complexos e abstratos, opção, por vontade 

própria, de criar e selecionar os procedimentos mais adequados para avaliar hipóteses e resolver 

problemas. 

 

Função cognitiva deficiente: Falta ou insuficiência de estratégias para a verificação de 

hipóteses e ou falta da necessidade de utilizar esse tipo de raciocínio e ou não-percepção das 

exigências da tarefa. 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários para as duas funções): 

 

Tarefa: 

 

Observem a operação de adição, representada por letras, abaixo apresentada: 

 

     D  O  N  A  L  D   + 

G  E  R  A  L  D 

R  O  B  E  R  T 

 

Cada letra representa um único número de 0 a 9. Letras iguais: números iguais. Sabendo-se que 

D = 5, estabeleçam o valor de cada letra. 

 

... 

 

Mediador: Alguém resolveu o problema? Quem quer resolvê-lo no quadro, ao mesmo tempo 

que explica suas decisões. 

 

Natália: Eu gostaria! 
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Mediador: Eu não sei se vocês sabem mas, o matemático inglês que criou essa questão 

tornou-se Sir por essa façanha! Natália, como você a resolveu, passo a passo, com justificativas. 

 

Natália: Fiz duas coisas antes de começar (no quadro): 

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 

 

A =       B =       D = 5       E =       G =       L =       N =       O =       R =       T =        

 

     D  O  N  A  L  D   + 

G  E  R  A  L  D 

R  O  B  E  R  T 

 

Mediador: Muito bem! Esses dois organizadores irão ajudá-la. Apresente sua solução. Use giz 

de outra cor, para chamar a atenção sobre suas decisões. 

 

Natália: Substituí todos os Ds por 5. Realizei a operação D + D = T  5 + 5 = 0 e vai uma 

dezena (1). Substituí T por 0 e acrescentei 1 no alto da coluna das dezenas. Eliminei o zero da 

minha relação e na outra indiquei T = O. 

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 

 

A =       B =       D = 5       E =       G =       L =       N =       O =       R =       T = 0 

                                                                                   1 

      D5 O  N  A  L  D5   + 

G   E  R  A  L  D5 

 R   O  B  E  R  T0 

 

Mediador: Nesse primeiro passo, não tenho pergunta a fazer. O que você fez em seguida? 

Continue. 
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Natália: Fui para a coluna da dezena de milhar, onde O + E = O (letra o + letra e = letra o). E 

deveria ser igual a zero para que essa igualdade se desse. Mas, T é igual a zero. Se N + R > 10, 

então vai 1 e E = 9! 

 

Mediador: Veja só o que você fez. �E deveria ser zero ...� Você levantou uma hipótese e a 

testou, �Mas, T é igual a zero�. Isso é muito bom!! Continue, por favor. 

 

Natália: Substituí os dois Es por 9 e acrescentei 1 no alto da coluna das centenas de milhares. 

Eliminei o nove da minha relação e na outra indiquei E = 9. 

 

Mediador: E o que você fez depois? 

 

Natália: Fui para a coluna da centena, onde A + A = E, ou seja, A + A = 9. A hipótese de que 

A = 4,5 está fora de cogitação porque não estamos trabalhando com números decimais. Estamos 

trabalhando com números inteiros de 0 a 9. Se nesta coluna houvesse uma reserva (vai 1) da 

coluna das dezenas, A poderia ser igual a 4 ou a 9! A hipótese A = 9 precisa ser desconsiderada 

uma vez que E = 9!! Logo, A = 4!!! Substituí os dois As por 4 e acrescentei 1 no alto da coluna 

das centenas. Eliminei o quatro da minha relação e na outra indiquei A = 4. 

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 

 

A = 4     B =       D = 5       E = 9     G =       L =       N =       O =       R =       T = 0 

                                                                                         1            1       1 
     D5 O   N  A4   L  D5   + 

G   E9  R  A4   L  D5 

 R   O   B  E9   R  T0 

 

Mediador: Muito bom! E depois? 

 

Natália: Para continuar, escolhi a coluna das dezenas, ou seja, 1 + L + L = R, com R > 10 (vai 

uma centena). À primeira vista, L pode ser igual a qualquer um dos números faltantes. Vamos 

ter que levantar e testar diferentes hipóteses, no entanto, até encontrar o valor de L. Olhem os 

números que faltam: 1, 2, 3, 6, 7 e 8. Pode ser 1? Não, porque 1 + 1 + 1 < 10. Pela mesma 

razão, eliminei os números 2 e 3. Pode ser o número 6? Não, pela seguinte razão: se L = 6, 
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então R = 3; olhem a coluna da centena de milhar, isto é, 1 + 5 + G = R ou 6 + G = 3, o que é 

um absurdo e inviabiliza essa hipótese. L pode ser igual a 7? Não, porque R = 5 e D = 5 (dado 

do problema). L só pode ser, então, igual a 8! 

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 

 

A = 4     B =       D = 5       E = 9     G =       L = 8     N =       O =       R = 7     T = 0 

                                                                                        1             1       1 

      D5 O   N   A4   L8  D5   + 

 G   E9  R7  A4   L8  D5 

                                                           R7  O   B    E9   R7  T0 

 

Mediador: ... 

 

18   Comportamento planejado. 

 

Função cognitiva eficiente: Opção por pensar antes de agir: estabelecimento de objetivos, 

previsão de meios para alcançá-los e definição de formas para a sua avaliação, diante de 

qualquer tarefa. 

 

Função cognitiva deficiente: Falta ou insuficiência de comportamento planejado e ou falta da 

necessidade de refletir antes de realizar e ou não-percepção das exigências de tarefas 



 

 

103 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários): 

 

 

 

É na segunda tarefa da página 1 do instrumento Organização de pontos (Feuerstein e Hoffman, 

2000a) que a função cognitiva Comportamento planejado é trabalhada pela primeira vez. O 

mediador solicita que, em duplas, eles elaborem um plano para a resolução dos catorze 

exercícios que compõem a tarefa. O mediador recolhe as opiniões dos grupos e registra, no 

quadro, um plano síntese, com aproveitamento das idéias das pessoas. Assim, por exemplo: 

 

1. Dar nome as figuras do modelo. 
2. Identificar as características essenciais de cada figura. 
3. Identificar e traçar o quadrado, usando as pistas, quando existirem. 
4. Identificar e traçar os triângulos, com precisão e exatidão. 
5. Comparar as figuras identificadas e traçadas com as figuras do modelo. 

 

Em seguida, solicita aos estudantes que realizem os exercícios, individualmente. A partir desse 

primeiro trabalho, essa função cognitiva será abordada com muita freqüência nas demais 

páginas do PEI.  

 

19   Elaboração de categorias cognitivas. 

 

Função cognitiva eficiente: Construção, a partir de exemplos concretos, de conceitos e 

princípios abstratos; uso desses conceitos e princípios na classificação de informações e 

apresentação das respostas. 

 

Função cognitiva deficiente: Dificuldade na elaboração de categorias cognitivas devido à falta 

dos conceitos necessários em nível de recepção/expressão de informações ou à insuficiência de 

classificação. 
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20   Comportamento somativo. 

 

Função cognitiva eficiente: Utilização espontânea de contagem e cálculo para resolver 

problemas, por necessidade própria e de acordo com exigências implícitas da tarefa. 

 

Função cognitiva deficiente: Falta ou insuficiência de utilização do comportamento somativo 

espontâneo e ou ausência da necessidade de realizar contagens e cálculos e ou não 

reconhecimento da exigência implícita dessa competência e dessa determinação,. 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários para as duas funções): 

 

A página E-3 do instrumento Organização de pontos (Feuerstein e Hoffman, 2000a apresenta 

uma instrução e três figuras como modelo: 

 

 

 

Mediador: Essa é a terceira página de erro que vocês vão realizar. Antes de vocês lerem a 

instrução, observem, com muita atenção as três figuras do modelo. Existem figuras conhecidas? 

Quais? 

 

João: Duas figuras são conhecidas: o quadrado e o triângulo retângulo isósceles. Estamos 

trabalhando com essas figuras desde o começo do instrumento. 
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Mediador: É isso mesmo João, você tem razão. O quadrado e o triângulo retângulo isósceles 

são figura familiares. Vocês já construíram os conceitos correspondentes a essas duas figura! E 

a terceira figura? Vocês conhecem? Ela tem nome universal? 

 

Maria: A figura não é familiar mas podemos nomeá-la, por associação, como já fizemos com 

outras figuras não conhecidas, na página anterior. Sugiro, para ela, o nome de ampulheta! 

 

Mediador: Ótimo, Maria. Você está utilizando, neste momento, o que você aprendeu na aula 

passada! Que princípios vocês estabeleceram sobre o assunto, na aula passada? 

 

José: Eu anotei no caderno. Vou ler: 

 

1. Quando um objeto envolvido numa tarefa não possui nome universal, deve-se buscar um nome 

a partir de suas características essenciais. 

2. A apropriação (interiorização) de um objeto é facilitada quando ele recebe um nome. 

 

Mediador: Os princípios apresentados por José valem para essa nova figura batizada de 

ampulheta por Maria. Quais são as características essenciais de uma ampulheta? 

 

João: Tem seis lados, com lados paralelos dois a dois. 

 

Maria: Além disso, é uma figura plana convexa e simétrica, com dois eixos de simetria: um 

vertical e outro horizontal. 

 

José: Ela envolve seis pontos e para identificá-la, numa nuvem de pontos, considero relevantes 

os dois pontos bem próximos localizados no centro da figura. 

 

Mediador: Vocês acabaram de construir o conceito de ampulheta! Esse conceito e os princípios 

relembrados indicam que trabalhamos a função cognitiva  Elaboração de categorias cognitivas. 
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Mediador: Leiam, agora, a instrução dessa página e respondam a seguinte pergunta: Que etapa 

pode ser incluída no plano para a solução desses exercícios? Vocês fizeram isso na página E-1! 

 

Maria: Eu me lembro. Os erros F (falta de um ponto) e A (ponto adicional) indicam que contar 

o número de pontos de cada quadro deve ser uma das etapas iniciais. A instrução não pede que 

contagens sejam feitas mas, isso está implícito nesses dois erros. 

 

José: Em cada campo devem existir treze pontos: seis pontos da ampulheta mais quatro do 

quadrado mais três do triângulo. 

 

Mediador: Qual o nome da função cognitiva sugerida por Maria e José? 

 

João: Um momento, deixe-me consultara lista ... seria Conduta somativa? 

 

... 

 

21   Estabelecimento de relações virtuais. 

 

Função cognitiva eficiente: Capacidade para visualizar e construir relações que só existem 

potencialmente, mas não em realidade; interiorização de esquemas, modelos, princípios, por 

exemplo, que permitam simulações mentais em situações de relações insuficientemente 

definidas, por opção própria e sempre que a tarefa exigir. 

 

Função cognitiva deficiente: Dificuldade em estabelecer relações virtuais e ou falta da 

necessidade de estabelecer tais relações e ou não percepção da oportunidade de realizar tal 

capacidade. 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários): 

 

De acordo com Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller (1980); Feuerstein e Hoffman (2000a); e, 

Sánchez (1989), é uma característica do ser humano impor ordem sobre a aparente 

desorganização do universo que o cerca por meio da ligação de objetos e ou eventos em 

sistemas significativos. A projeção de uma relação que é potencial, seja no instrumento 
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Organização de pontos ou no mundo como um todo, requer que a pessoa demonstre prontidão e 

necessidade de pesquisar por interligações e significados entre fenômenos que se apresentam 

separados uns dos outros. A necessidade de projetar relações que não são evidentes nem 

obrigatórias para reestruturar um campo no qual existem lacunas estruturais inerentes, é um 

desempenho que pode ser aprendido. Sem isso, há uma apreensão episódica da realidade na 

qual objetos e eventos são percebidos como únicos, singulares e isolados. 

 

Lopes (2003) declara: 

 

Há exatos 32 mil anos, a humanidade já era capaz de observar com precisão o céu noturno e 

desenhar constelações, usando características das estrelas para auxiliar cálculos aqui na Terra. É 

essa a tese do pesquisador alemão Michael Rappenglück, que diz ter identificado o desenho da 

Constelação de Órion numa pequena escultura do paleolítico. Batizada de �o antropóide no céu� 

por Rappenglück, a figura seria a mais antiga representação das estrelas feita por mãos humanas. 

Tal �mapa estelar� incluiria ainda, no verso uma série de marcas que ajudariam uma mulher 

grávida a determinar quando ela iria dar a luz. 
 
 

 
 

 

Sobre esse assunto, assim se manifesta Nogueira (2003, F 19): �A primeira coisa que os seres 

humanos fizeram para estudar o céu foi dividir as estrelas em constelações. As constelações 

foram criadas do mesmo jeito que fazemos as brincadeiras de ligar pontos, só que , no lugar dos 

pontos, haviam estrelas.� Ele informa ainda que existem 88 constelações oficiais, embora essas 

constelações não sejam as únicas possíveis, uma vez que as estrelas podem ser virtualmente 

ligadas de diversas maneiras, formando muitas imagens. 
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Affonso (2005) diz que:  

 

As constelações são figuras totalmente imaginárias que começaram a ser criadas pelo homem 

primitivo há mais de 6 mil anos, para agrupar algumas estrelas visíveis a olho nu, aparentemente 

próximas, tendo em vista que nomear cada uma delas era um trabalho muito complexo. Em geral, 
as estrelas de uma constelação nada têm a ver entre si, estando separadas por grandes distâncias, 

sendo que elas acabam formando uma figura por mero efeito de perspectiva. 
 

Ele afirma ainda que, �As constelações marcam a passagem do tempo e as estações do ano e 

são pontos de orientação para o homem. A constelação abaixo, conhecida como Ema, 

representava o inverno para os índios tupinambás.�  

 

 

 

4.3.2.3 Funções cognitivas de saída. 

 

22   Comunicação não-egocêntrica. 

 

Função cognitiva eficiente: Apresentação, por necessidade própria, dos resultados de uma 

tarefa levando em consideração não apenas suas percepções, necessidades e opiniões, mas 

também as de seus interlocutores, diante de tarefas que envolvam o raciocínio divergente. 

 

Função cognitiva deficiente: Comunicação egocêntrica e ou ausência da necessidade de levar 

em consideração a opinião dos outros e ou não reconhecimento de tarefas que envolvem o 

raciocínio divergente. 



 

 

109 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários): 

 

Tarefa (Beard, 1976): Qual é a letra que falta na ilustração abaixo? 

 

Mediador: Alguém resolveu a tarefa? Quem gostaria de apresentar e justificar sua solução? 

 

Antônio: A letra que falta é B. Vejam só as relações de ordem entre as letras que estabeleci para 

justificar minha resposta: Se J vem depois de I e X vem depois de V, então B deverá vir depois 

de A! Observem (no quadro) o esquema que fiz: 

 

conclusão                            1ª relação                                                   2ª relação 

A  B   C   D   E   F   G   H   I  J   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V  X   Z 

 

Mediador: Antônio apresentou sua solução acompanhada de justificativa lógica de sua opinião. 

Alguém encontrou resposta diferente? 

 

Paulo: Quero dizer, em primeiro lugar, que a resposta de Antônio está correta! Sua justificativa 

me convenceu! Encontrei, no entanto, resposta diferente: a letra que falta é a letra E. 

 

Mediador: Paulo, justifique sua opinião. 
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Paulo: No alfabeto da nossa língua existem letras que significam números: I, V, X, L, C e M. A 

partir disso, estabeleci outras relações entre letras opostas: Se a primeira letra (I) é A e a décima 

letra (X) é J, então a quinta letra (V) é E! Observem (no quadro) o esquema que fiz: 

 

 

 

Mediador: Um problema pode ter mais de uma solução? 

 

Antônio: Fiquei surpreso com a resposta de Paulo mas, entendi seu ponto de vista e aceito sua 

justificativa. Esse problema tem duas respostas diferentes igualmente verdadeiras. 

 

Mediador: ... 

 

23   Projeção de relações virtuais. 

 

Função cognitiva eficiente: Apresentação das simulações mentais estabelecidas, acompanhada 

de exemplos e justificativas, por vontade própria e sempre que a tarefa assim exigir. 

 

Função cognitiva deficiente: Dificuldade em fazer projeções de relações virtuais e ou falta da 

necessidade de projeção de relações virtuais e ou não reconhecimento da oportunidade de 

utilização dessa capacidade.. 
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Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários): 

 

 

 

Para encontrar essa solução, o estudante precisou projetar relações virtuais, numa nuvem de 

pontos, para identificar e traçar às figuras do modelo. 

 

24   Comunicação sem bloqueios. 

 

Função cognitiva eficiente: Apresentação, por necessidade própria, de respostas de forma 

segura, descontraída e não-impulsiva, confiando em seus recursos de expressão, sempre que a 

tarefa assim exigir. 

 

Função cognitiva deficiente: Bloqueio na comunicação da resposta e ou ausência da 

necessidade de comunicar-se com as demais pessoas e ou não reconhecimento da exigência do 

processo de comunicação: comunicar-se sem bloqueios. 
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Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários): 

 

Mediador: Está faltando uma figura no quadro abaixo (adaptado de Batllori, 2006). Observe as 

figuras existentes para identificá-la. Assinale a alternativa que apresenta a figura que falta. 

 

 

 

Gabriel: Alternativa D! 

 

Mediador: Por quê D? 

 

Gabriel: Eu acho que essa é a resposta correta mas, não sei explicar minha opção. 

 

Mediador: Por quê não é E? 

 

Gabriel: Sei que E não é a resposta correta mas, não sei porque! 

 

Mediador: ... 
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26   Utilização de vocabulário adequado. 

 

Função cognitiva eficiente: Seleção, por opção própria, dos termos mais apropriados para a 

comunicação das respostas, de acordo com o vocabulário típico da tarefa. 

 

Função cognitiva deficiente: Falta ou insuficiência de instrumentos verbais para a 

comunicação adequada de respostas elaboradas e ou ausência de disposição para buscar 

selecionaras palavras adequadas e ou não-percepção das exigências da tarefa. 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários): 

 

O exercício 2 da página 3 e os exercícios 3 e 4 da página 4 do instrumento Comparações 

(Feuerstein e Hoffman, 2000c) solicitam que o estudante escreva o que há de comum (uma 

palavra) e o que há de diferente (duas palavras) diante de dois pares de palavras dados. Esses 

exercícios exigem a utilização de vocabulário específico nas respostas. Assim: 

 

Pares de palavras: O que há de comum: O que há de diferente: 

Amor 

 

Ódio 

 
Sentimentos 

Positivo 

 
Negativo 

Feio 

 

Mau 

 
Qualidades 

Física 

 
Mental 

Pai 

 

Mãe 

 
Cônjuges 

Homem 

 
Mulher 

 

O vocabulário utilizado na resposta deve ser correto e adequado às exigências da tarefa. No 

primeiro exercício a palavra sentimentos é uma palavra que descreve bem o que amor e ódio 

são ao mesmo tempo. Uma pessoa mais precisa utilizaria outra palavra: emoções. Positivo e 

negativo são palavras freqüentes nessa situação mas, pode-se encontrar acolhimento e repulsa 

como resposta, por exemplo. Qualidades indica, claramente, o que há de comum entre feio e 

mau, no segundo exercício, embora raramente seja utilizada pelos alunos. Eles preferem 

características. Física e mental são respostas comuns. Cônjuges não é uma boa palavra para 

indicar o que há de comum entre pai e mãe, no terceiro exercício; casal e seres humanos, 

também não. Nem todos os cônjuges, casais e seres humanos têm filhos. Genitores é uma boa 

palavra, pouco utilizada. Homem e mulher, masculino e feminino, ... 
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27   Precisão e exatidão na comunicação da resposta. 

 

Função cognitiva eficiente: Opção por apresentar respostas de forma simples, clara, detalhada 

e verdadeira, acompanhada de justificativas, diante de tarefas que exijam essa capacidade e essa 

determinação. 

 

Função cognitiva deficiente: Falta ou insuficiência de precisão e exatidão na comunicação das 

respostas e ou ausência da necessidade de demonstrar essa capacidade e ou não-percepção da 

oportunidade de demonstrar essa competência e essa necessidade. 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários): 

 

 

 

O exercício da linha dois, coluna dois da página 2 do instrumento Organização de pontos 

(Feuerstein, 2000a), já apresentado na página 89 sem resposta, representa um desafio: o 

mediador estimula nos mediados a percepção clara, precisa e exata dos dados da tarefa e sua 

relevância para a solução do problema, ao mesmo tempo em que promove a busca sistemática 

de informações e o planejamento cuidadoso do trabalho. 

 

Assim, ele deve dirigir aos mediados perguntas semelhantes às apresentadas abaixo (adaptado 

de Feuerstein, 1998a, p. D-53 à p. D-65). 

 

Como vocês planejaram a realização dessa tarefa? Que passos vocês seguiram para resolver 

esse problema? Vocês adotaram alguma forma sistemática de trabalho para levantar 

informações? De que outro modo se poderia resolver essa tarefa? Existem outras opções à sua 

disposição? Vocês têm certeza do que estão afirmando? De onde vem essa certeza? Não há 
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motivos para dúvidas? Seria possível tornar sua resposta mais precisa? É possível detalhar 

melhor o que vocês estão dizendo? Vocês poderiam fornecer exemplos, sinônimos, outras 

formas de expressão? Por que é necessário ser preciso no momento do levantamento de 

informações e na apresentação das respostas? 

 

28   Eficácia no transporte visual. 

 

Função cognitiva eficiente: Opção por apresentar os resultados da tarefa tendo como base a 

percepção e representação mental das características essenciais dos objetos, diante de tarefas 

que exijam essa capacidade. 

 

Função cognitiva deficiente: Deficiência no transporte visual e ou falta da necessidade de 

eficácia no transporte visual e ou não entendimento da exigência da tarefa. 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários): 

 

 

 

No exercício da linha quatro, coluna dois da segunda tarefa da página 1 de Organização de 

pontos (Feuerstein e Hoffman, 2000a),  já apresentado na página 89 sem resposta, uma vez 

traçados os dois triângulos é necessário verificar se as figuras têm a mesma forma e o mesmo 

tamanho, comparando os resultados obtidos com os modelos apresentados. Essa verificação 

envolve a representação mental das características essenciais dos dois triângulos (retângulos e 

isósceles, ao mesmo tempo, e com a metade do tamanho do quadrado). Além disso, e não 

menos importante, essa avaliação exige o transporte visual do resultado até os modelos. No 

exemplo acima, na situação de erro, a pessoa poderá ter percebido os triângulos apenas como 

retângulos, sem levar em consideração a existência de dois lados iguais e a questão do tamanho, 
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ou seja, metade do quadrado. Dependendo da distância do exercício resolvido até os modelos, 

as pessoas poderão �perder� algumas características das figuras transportadas. 

 

25   Eliminação de respostas por ensaio-e-erro. 

 

Função cognitiva eficiente: Comparação e comprovação de resultados antes de apresentá-los, 

por necessidade própria, evitando-se a impulsividade, diante de tarefas que exigem essa 

competência.. 

 

Função cognitiva deficiente: Respostas por ensaio-e-erro e ou falta da necessidade de pensar 

antes de fazer e ou não reconhecimento da exigência da tarefa.. 

 

29   Controle da impulsividade. 

 

Função cognitiva eficiente: Reflexão antes da apresentação das respostas; 

�Um momento ... deixe-me pensar!� Necessidade de pensar antes de fazer. Adoção de postura 

reflexiva diante de qualquer tarefa. 

 

Função cognitiva deficiente: Comportamento impulsivo, que prejudica o processo de 

comunicação e ou falta da necessidade de pensar antes de fazer e ou não percepção da 

importância de postura reflexiva diante de qualquer tarefa. 

 

Informações complementares (exemplos de tarefas e comentários para as duas funções): 

 

O mediador - durante a realização da tarefa - chama a atenção dos mediados para a necessidade 

de refletir bastante antes de resolver o problema e apresentar a resposta. Isso tende a fazer com 

os mediados dominem a impulsividade e adotem um estilo mais reflexivo de trabalho. Nesse 

sentido, ele lembra sempre aos mediados, o lema do PEI: �Um momento ... deixe-me pensar!�  
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Assim, ele deve dirigir aos mediados perguntas semelhantes às apresentadas abaixo (adaptado 

de Feuerstein, 1998a, p. D-53 à p. D-65). 

 

Que passos vocês consideram necessários para realizar bem essa tarefa? Como é que vocês 

acham que esse problema pode ser resolvido? Existem dificuldades que vocês acreditam que 

poderão prejudicar o desenvolvimento da tarefa? Por que vocês acham que erraram? Como esse 

erro poderia ser evitado? Se vocês tivessem realizado a tarefa de outra forma, teriam sido mais 

velozes ou mais lentos? Mais precisos ou menos precisos? Mais impulsivos ou mais reflexivos? 

 

Um exemplo de mediação da impulsividade em sala de aula (Brolezzi, 2004, informação 

verbal9 e Cruz, 2004). 

 

... 

 

O professor Antonio Carlos pede que as pessoas leiam o problema e busquem sua solução. Eis 

o problema:  

 

Dois professores de Matemática, que há muito tempo não se viam, encontraram-se em um 

congresso: 

 

Y: � Há quanto tempo! Casou? 
X: � Casei sim e tenho três filhos. 
Y: � É mesmo? E de que idades? 
X: � Bem ... O produto de suas idades é 

36 e a soma é o número daquela sala ali. 

Y: � Puxa! Mas assim não dá para saber 

a idade deles. 
X: � Ah! Claro. Esqueci de dizer que o 
mais velho estuda piano. 
Y: � Agora sim! 

 

Quais as idades dos três filhos do professor X? 

 
Solução mediada por Antonio Carlos, no quadro-de-giz: 
 
Após alguns minutos, como todos já haviam chegado a uma solução, o professor pediu que os 

estudantes apresentassem suas respostas: 
 
J: A idade dos filhos é 3, 3 e 4 anos! 
 
AC: Como você chegou a esse resultado? 

                                                        
9 Informação apresentada por Antonio Carlos Brolezzi durante atividades desenvolvidas no curso Resolução de problemas em 

Matemática como exercício da criatividade, no IME/USP, em 2004. 
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J: Veja: o produto das idades é 36 (3 x 3 x 4) e a criança de quatro anos, a mais velha estuda 

piano. 
 
AC: E qual é o número da sala? 
 
J: O número da sala é dez (3 + 3 + 4). 
 
AC: Por que o número da sala é dez? 
 
J: Não sei. 
 
AC: O resultado que você encontrou parece estar de acordo com as informações iniciais do 

problema. Alguém encontrou resultado diferente? 
 
M: Eu encontrei: 1, 4 e 9 anos. O produto também é 36 e a soma catorze indica o número da sala. 
 
S: Eu também: 1, 3 e 12 anos. 
 
AC: Vejam bem: temos três resultados que aparentemente atendem ao problema: o produto das 

idades nos três casos é 36 e a soma é, respectivamente dez, catorze e 16. Será que existem outros 

números cujo produto seja 36? 
 
P: 1, 1 e 36; 2, 3 e 6; ...  
 
AC: Pensem nesses outros números possíveis enquanto eu desenho uma tabela no quadro-de-giz: 
 

Idades: Produto: Somas: 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
AC: Vamos, então, levantar todas as possibilidades e organizar essas informações numa tabela. 

Vou anotar, em primeiro lugar os quatro resultados já apresentados. Digam, agora, os trios de 

números, seu produto e sua soma que eu vou registrando na tabela, de forma organizada. 
 
K: 2, 2 e 9; produto 36 e soma 13.  
 
E assim por diante até que todas as possibilidades fossem registradas. 
 

Idades: Produto: Somas: 
1, 1 e 36 1 x 1 x 36 = 36 1 + 1 + 36 = 38 
1, 2 e 18 1 x 2 x 18 = 36 1 + 2 + 18 = 21 
1, 3 e 12 1 x 3 x 12 = 36 1 + 3 + 12 = 16 
1, 4 e 9 1 x 4 x 9 = 36 1 + 4 + 9 = 14 
1, 6 e 6 1 x 6 x 6 = 36 1 + 6 + 6 = 13 
2, 2 e 9 2 x 2 x 9 = 36 2 + 2 + 9 = 13 
2, 3 e 6 2 x 3 x 6 = 36 2 + 3 + 6 = 11 
3, 3 e 4 3 x 3 x 4 = 36 3 + 3 + 4 = 10 
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AC: Leiam novamente o problema. Comparem os produtos e as somas. O produto das idades 
precisa necessariamente ser o mesmo: 36. Nada se diz sobre as somas. Observem cuidadosamente 
as somas e me digam: Qual é o número da sala? 
 
J: As duas somas iguais indicam o número da sala: 13. Há, portanto, duas respostas possíveis: 1, 6 

e 6; e, 2, 2 e 9. 
 
B: È por isso que o professor Y diz:  Puxa! Mas assim não dá para saber a idade deles ao que o 

professor X complementa: � Ah! Claro. Esqueci de dizer que o mais velho estuda piano. E Y 
chega a solução: � Agora sim!  
 
AC: E qual é, então, a resposta? 
 
Todos: Dois, dois e nove! 
 

Esse problema tem quatro informações: três filhos, o produto das idades, a soma das idades 

(que não é apresentada de forma explícita) e que o filho mais velho estuda piano. A última delas 

só será relevante após organização de todas as informações envolvidas. 

 

Antonio Carlos queria que, num primeiro momento, os estudantes resolvessem sozinhos o 

problema dado sem ajuda dele. Em seguida ofereceu ajuda para poder comparar os 

desempenhos das pessoas. Os desempenhos impulsivos apresentados pelos alunos devem ter 

ficado claro no diálogo registrado. Nenhum deles levou em consideração todas as informações 

disponíveis, explícitas ou implícitas. O professor, com muita calma controlou os impulsos das 

pessoas e orientou os raciocínio na direção da resposta sem, no entanto, apresentá-la logo no 

início, o que caracterizaria impulsividade dele próprio. 

 

4.3.3 Relações entre funções e operações cognitivas. 

 

Feuerstein (Mentis, Skuy, Arnott, Dunn, Durbach e Mentis, 1997, p.100) deixa muito claro que 

a relação entre as funções e as operações cognitivas é uma relação de pré-requisito quando diz: 

 

Com muita freqüência, a falha de uma criança em executar uma dada operação, uma situação de 

sala de aula ou de teste, é atribuída a uma falha de conhecimento dos princípios envolvidos na 

operação, ou, o que é pior, à pouca inteligência que impedia sua compreensão dos princípios. O 

que não é visto é que a deficiência pode residir não no nível operacional ou no conteúdo 

específico do processo de pensamento da criança, mas nas funções subjacentes das quais depende 

o desempenho bem sucedido das operações cognitivas. 
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Um contato direto, não-mediado, entre uma pessoa e uma tarefa de silogismo pode ser 

representado, esquematicamente, adaptado de Demaldé (1998), para facilitar a compreensão do 

processo, com ênfase nas relações entre as operações cognitivas e entre as funções, 

representadas por seus números, e essas operações. 

 

 

 

Funções cognitivas indicadas. 

 

 Entrada: Percepção clara e precisa (1), Utilização de vocábulos e conceitos adequados (3), 

Conservação, constância e permanência  do objeto (6), Precisão e exatidão na coleta de 

informações (7) e Utilização de mais de uma fonte de informação (8). 

 Elaboração: Percepção e definição clara do problema (9), Diferenciação entre dados 

relevantes e irrelevantes (10), Comportamento comparativo (11) e Utilização do raciocínio 

hipotético inferencial (16). 

 Saída: Eliminação de respostas por ensaio-e-erro (25) e Precisão e exatidão na comunicação 

da resposta (27). 
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Um contato entre uma pessoa e um exercício da página E-3 do instrumento Organização de 

pontos, intermediado por um mediador humano, diante de pequena dificuldade de interpretação, 

pode ser representado, esquematicamente, adaptado de Demaldé (1998), para facilitar a 

compreensão do desse processo. 
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4.4 Critérios de mediação. 

 

Todas as aulas de PEI devem se constituir numa experiência de aprendizagem mediada. Como 

já foi citado, são doze os critérios de interação, que podem ser planejados e realizados pelo 

mediador junto aos mediados, propostos por Feuerstein até o momento. Esses critérios são 

classificados, por ele, em critérios universais e critérios complementares. Relembrando e 

classificando os critérios ou estilos ou parâmetros de mediação: 

 

Critérios universais de mediação: Critérios complementares de mediação: 
1. Mediação da intencionalidade 

e reciprocidade. 
2. Mediação da transcendência. 
3. Mediação do significado. 

4. Mediação da sensação de competência. 
5. Mediação sobre o controle do comportamento. 
6. Mediação sobre o comportamento de compartilhar. 
7. Mediação da diferenciação individual e psicológica. 
8. Mediação da busca, planejamento e alcance dos 

objetivos. 
9. Mediação do desafio: busca de coisas novas e mais 

complexas. 
10. Mediação sobre a conscientização das pessoas em 

relação à sua modificabilidade cognitiva e às 

mudanças estruturais ocorridas. 
11. Mediação do otimismo. 
12. Mediação do sentimento de pertinência. 

 

Repetindo, desses doze critérios de mediação, os três primeiros (Feuerstein e Feuerstein, 

Shmuel, 1994) são essenciais e devem estar sempre presentes numa interação para que possa 

ocorrer verdadeiramente uma experiência de aprendizagem mediada; os demais não são 

condições absolutamente necessárias para caracterizar sua ocorrência. Assim, os três primeiros 

são diretamente responsáveis pelo que todos os seres humanos possuem em comum: a 

possibilidade de modificar sua inteligência e conscientizar-se disso; ao passo que os outros 

refletem o processo de diversificação da humanidade em termos de estilos cognitivos, sistemas 

de necessidades, motivações, por exemplo. 

id13467812 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
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Esquematicamente tem-se: 

 

 

 

4.4.1 Critérios universais de mediação (Feuerstein e Feuerstein, Shmuel, 1994). 

 

1.  Mediação da intencionalidade e reciprocidade: são condições básicas para realizar qualquer 

experiência de aprendizagem mediada. Intencionalidade significa que o mediador tem intenção 

não apenas de mediar o que foi anteriormente planejado (objetivos, operações cognitivas, 

funções cognitivas, tarefas, por exemplo) para o mediado, mas também de compartilhar com ele 

essa intenção. Assim, o mediador deixa claro ao mediado que essa experiência mútua vai 

provocar um enriquecimento e desenvolvimento de ambas as partes. A intencionalidade é o 

conjunto de ações efetivas que promovem e demonstram essa busca pela aprendizagem e deve 

levar em consideração os seguintes princípios: o mediador seleciona conscientemente estímulos 

adequados; este critério de mediação é a antítese do ensino aleatório e descompromissado; e, o 

mediador precisa transmitir ao mediado suas intenções de mediar determinados estímulos. 

�Reciprocidade é a maneira de tornar uma intenção implícita num ato explícito, volitivo e 
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consciente. O mediador seleciona estímulos (intencionalidade) e os apresenta de tal forma que 

obtém uma resposta (reciprocidade) do mediado.� 

 

O mediador incentivará, por meio de perguntas, os mediados a descobrir e analisar os objetivos 

que ele pretendia cumprir e as funções cognitivas que ele queria desenvolver ao selecionar e 

planejar a tarefa. É importante, no entanto, que ele deixe bem claras suas intenções, 

explicitando-as caso os mediados sintam dificuldades em percebê-las. Esses esclarecimentos 

poderão ser trabalhados ou fornecidos no princípio, meio ou fim da mediação. Quando 

abordados no princípio, tais esclarecimentos tornam a tarefa mais significativa para os 

mediados, que percebem - além da intencionalidade - a importância e a aplicabilidade do que 

está em vias de ser aprendido. 

 

Assim, ele deve dirigir aos mediados perguntas semelhantes às apresentadas abaixo (adaptado e 

Feuerstein, 1998a, p. D-53 à p. D-65). 

 

Antes da realização da tarefa. Examinem a tarefa que entreguei para vocês e respondam as 

seguintes perguntas: 

 

O que eu pretendo que vocês façam? O que vocês vão aprender hoje? O que vocês vão fazer 

está de algum modo relacionado com alguma outra coisa que vocês tenham aprendido 

anteriormente? Que objetivos vocês acham que eu tenho em mente? 

 

Depois da realização da tarefa. Reflitam sobre a tarefa que realizamos e as discussões que 

mantivemos para responder as seguintes perguntas: 

 

Vocês poderiam dizer o que fizemos na aula de hoje? O que vocês aprenderam hoje? Elas têm 

relação com o que foi aprendido anteriormente? Que objetivos eu tinha em mente com essa 

tarefa? Eles foram alcançados? Por que sim? Por que não?: Que funções cognitivas foram 

trabalhadas? Em que momentos? Esclareçam melhor o que vocês disseram. 
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2. Mediação da transcendência: pode ser entendida como a intenção que o mediador tem de 

ampliar a interação além das necessidades imediatas da aula, ou seja, deve-se fazer com que o 

mediado generalize o que foi aprendido para a situações do dia-a-dia, bem como de sua vida 

escolar e profissional, criando nele a tendência de aumentar sempre seu repertório de 

funcionamento cognitivo. Assim, o mediador busca fazer com que o mediado relacione a 

aprendizagem atual com suas aprendizagens anteriores e com situações ou problemas que 

enfrentará no futuro. 

 

O mediador estimulará os mediados, por meio de perguntas, a construir generalizações a partir 

da tarefa dada. É importante, no entanto, que ele deixe bem claro o significado das 

aprendizagens, explicitando-as caso os mediados sintam dificuldades em percebê-las. Em 

primeiro lugar, buscará as aplicações práticas do que foi aprendido para a solução de problemas 

na vida escolar, familiar, afetiva, profissional, ...- dos mediados. Em seguida, objetivando 

aumentar o grau de abstração das discussões, procurará extrair dos mediados princípios, leis, 

normas, por exemplo. Assim, ele deve dirigir aos mediados perguntas semelhantes às 

apresentadas abaixo (adaptado de Feuerstein, 1998a, p. D-53 à p. D-65). 

 

O que aprendemos no passado que foi relevantes em relação ao que aprendemos hoje? A que 

conclusões chegamos? É possível generalizar o que aprendemos para outras situações? A partir 

desses exemplos de aplicação que vocês deram, podemos deduzir algum princípio importante? 

Em que outras situações de sua vida profissional, escolar, afetiva, familiar, ... vocês poderiam 

aplicar o que aprenderam? Justifiquem sua resposta. 

 

3. Mediação do significado: consiste em apresentar as situações de aprendizagem de forma 

interessante e relevante para o mediado, de modo a conseguir que ele se envolva ativa e 

emocionalmente com a tarefa. O mediado precisa descobrir a importância do que foi 

aprendido. Esse tipo de mediação engloba três condições: despertar no mediado o interesse pela 

tarefa em si, discutir com o mediado o porquê da tarefa e explicar-lhe a finalidade que se tem 

em mente com as atividades, bem como com sua aplicação. Assim, o mediador deverá provocar 

no mediado uma série de conexões entre os novos conhecimentos e os já existentes em sua 

estrutura cognitiva. 
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O mediador estimulará os mediados, por meio de perguntas, a estabelecer a importância do que 

foi aprendido com a tarefa dada. É importante, no entanto, que ele deixe bem claras suas 

intenções, explicitando-as caso os mediados sintam dificuldades em percebê-las. Assim, ele 

deve dirigir aos mediados perguntas semelhantes às apresentadas abaixo (adaptado de 

Feuerstein, 1998a, p. D-53 à p. D-65). 

 

O que aprendemos hoje é importante? Por que sim? Porque não? Vocês estão tendo uma idéia 

clara e precisa de onde pretendo que vocês cheguem com essa tarefa? Gostariam que eu 

esclarecesse melhor minhas intenções e o significado da tarefa? 

 

A observação das três questões abaixo apresentadas e de suas respostas deverão esclarecer a 

dificuldade de mudança de estilo de ensino, por parte dos mediadores em formação. 

 

1 A mediação da intencionalidade e reciprocidade acontece quando o mediador 
 
(A) apresenta suas intenções e seus objetivos. 
(B) pergunta sobre seus objetivos. 
(C) pergunta sobre as possíveis aplicações do que foi aprendido. 
(D) medeia o comportamento de compartilhar. 
(E) intermedeia o sentimento de pertinência. 
 
2 A mediação da transcendência acontece quando o mediador 
 
(A) apresenta aplicações � do que foi aprendido na aula � em casa, na escola e no trabalho. 
(B) pergunta sobre seus objetivos. 
(C) pergunta sobre possíveis generalizações do que foi aprendido. 
(D) medeia a busca, planejamento e alcance dos objetivos. 
(E) intermedeia o sentimento de competência. 
 
3 A mediação do significado acontece quando o mediador 
 
(A) justifica a importância do que foi aprendido. 
(B) intermedeia o otimismo. 
(C) medeia o desafio � busca de coisas novas e mais complexas. 
(D) pergunta sobre o valor do que foi aprendido. 
(E) estabelece a zona de desenvolvimento proximal de seus alunos. 

 

As respostas corretas são, respectivamente, B, C e D. É muito freqüente que futuros aplicadores 

do PEI, em formação e que já estudaram o assunto, assinalem, respectivamente, A, A e A. 

Mediar é, principalmente, perguntar. 
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4.4.2 Critérios complementares de mediação (Feuerstein e Feuerstein, Shmuel, 1994). 

 

4. Mediação da sensação de competência: pode ser entendido como os esforços que o mediador 

faz no sentido de melhorar a percepção que o mediado tem de si mesmo (auto-estima e auto-

imagem, por exemplo), chamando a atenção para a competência demonstrada por ele na 

resolução da tarefa ou de partes da tarefa. Não se deve confundir competência com sensação de 

competência, uma vez que alguém pode ser competente e sentir-se incompetente ou vice-versa. 

Evidentemente, para sentir-se competente, é necessário ser competente. O papel do mediador 

consiste, pois, em criar situações que propiciem uma conquista progressiva dessa sensação de 

competência. 

 

5. Mediação sobre o controle do comportamento: consiste em fazer com que o mediado 

obtenha a informação (entrada), processe-a durante um certo tempo (elaboração) e apresente 

sua resposta após um certo tempo de reflexão (saída). É importante ressaltar que essa resposta 

tem como base os processos anteriores de coleta e processamento de informações. Nesse 

contexto, não há lugar para a impulsividade (apresentação de qualquer tipo de resposta sem a 

devida reflexão) nem para a inibição (ausência de resposta). O mediador deve, pois, fazer com 

que o mediado consiga proceder a um ajuste de seu próprio comportamento, superando a 

inibição e controlando a impulsividade. 

 

6. Mediação sobre o comportamento de compartilhar: significa, em primeiro lugar, que o 

mediador compartilha com os mediados suas idéias, opiniões, percepções, experiências, por 

exemplo. Em seguida, ele cria situações para que os próprios mediados compartilhem com 

todos as experiências vividas: explicação de suas conclusões, apresentação das estratégias 

utilizadas, exposição de princípios e aplicações, sempre acompanhadas de justificativas. Esse 

tipo de mediação permite estabelecer entre os mediados o respeito mútuo, uma vez que estes 

aprendem a levar em consideração as necessidades e pontos de vista diferentes de seus próprios. 

 

7. Mediação da diferenciação individual e psicológica: consiste em planejar procedimentos 

para desenvolver no mediado uma apreciação de seus valores individuais, que leve também em 

consideração os dos outros, e suas diferenciações psicológicas. Assim, pois, durante a aula, o 

mediador deve estimular as respostas divergentes, encorajando o pensamento independente e 

original. É importante ressaltar que as interações para mediar a diferenciação individual e 
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psicológica se orientam para o processo pessoal de trabalho, a variedade de respostas, a 

proposta de estratégias alternativas e as respostas divergentes. 

 

8. Mediação da busca, planejamento e alcance dos objetivos: refere-se aos esforços do 

mediador no sentido de conseguir que o mediado defina claramente a tarefa a ser realizada, 

levante os dados disponíveis da tarefa e os que deverão ser encontrados, estabeleça os objetivos 

que pretende alcançar, planeje estratégias para alcançá-los, decida sobre o melhor ponto de 

partida, determine as regras que orientarão as atividades e estabeleça a maneira pela qual o 

trabalho será avaliado. É importante ressaltar que, ao mediar a intencionalidade, o mediador 

estará dando o modelo de desempenho da busca, planejamento e alcance dos objetivos. 

 

9. Mediação do desafio - busca de coisas novas e mais complexas: é realizada quando o 

mediador procura promover a curiosidade intelectual, a originalidade e a criatividade ou 

pensamento divergente na busca de soluções para as tarefas. Assim, o mediador estimula, num 

primeiro momento, o mediado a buscar o que existe de novo na tarefa, comparando-a com as 

anteriores e percebendo a mudança do grau de complexidade entre elas.  

 

10. Mediação sobre a conscientização das pessoas em relação à sua modificabilidade cognitiva 

e às mudanças estruturais ocorridas: refere-se aos esforços do mediador no sentido de fazer com 

que o mediado tome consciência de que pode mudar seu próprio funcionamento cognitivo e de 

que essas mudanças estruturais estão realmente ocorrendo. Assim, o mediador deve planejar 

três atividades: apresentação de informações sobre a teoria da modificabilidade cognitiva 

estrutural de Feuerstein; análise, ao final de cada aula, em conjunto com os mediados, das 

funções cognitivas trabalhadas; e, planejamento de tarefas para reavaliação de funções 

cognitivas já enfocadas. 

 

11. Mediação do otimismo: significa que, quando o mediador tem uma visão positiva das 

coisas, acontecimentos e pessoas, ele consegue contagiar os mediados nesse sentido. Além 

disso, ele deve planejar situações em que o mediado perceba que é competente, que é capaz de 

resolver não só as tarefas solicitadas como também outras que lhe venham a ser propostas e 

consegue, com o tempo, melhorar sua auto-imagem. Com o objetivo de mediar o otimismo, o 

mediador prevê desempenhos favoráveis dos mediados antes da realização de cada uma das 

tarefas e, posteriormente, a partir das respostas obtidas, ele poderá: elogiar a participação dos 
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alunos; ressaltar os acertos; lidar compreensivamente com opiniões, sentimentos e dificuldades 

dos alunos; e, aproveitar sempre idéias e exemplos dos alunos ao continuar a mediação. 

 

12. Mediação do sentimento de pertinência: significa que o mediador deve passar ao mediado o 

sentimento de que ele pertence a determinados grupos, com os quais ele mantém relações 

afetivas. A relação de pertinência é estabelecida ou não por uma pessoa a um ou mais grupos.  

 

José é um jovem de 14 anos. Ele pertence a alguns grupos e não pertence a outros. Assim, por 

exemplo: 

 
E: alunos de espanhol   F: familiar   f: fumantes G: praticantes de golfe   N: praticantes de natação   P: professores  

 

Sobre esse tema, Scivoletto (2006) afirma que qualquer pessoa de qualquer faixa etária, precisa 

perceber que é bom em alguma atividade, sendo que essa qualidade estabelecerá a identidade 

dessa pessoa e sua função dentro do grupo ou grupos a que pertence, ou seja, o sentimento de 

pertinência, também chamado de pertencimento ou de pertencer. A pessoa que não se destaca 

nos esportes, estudos, relacionamentos sociais, pode buscar sua identificação em grupos não 

desejáveis socialmente. A �individuação�, entendida como a capacidade da pessoa em 

perceber-se como indivíduo único, com papéis e funções a desempenhar dentro dos diferentes 

grupos aos quais pertence, é fundamental na formação da identidade. A identidade, quando 

estabelecida com sucesso, é responsável pelo autocontrole e pela auto-estima da pessoa. 
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A maneira como as pessoas participam ou não dos diversos grupos existentes e como acontece 

a interação pessoa-grupo, varia de cultura para cultura. A relação de pertinência poderá ser mais 

formal ou mais aberta na medida que a sociedade que abriga a pessoa for mais ou menos 

tradicional. Gomes (2002, p. 102) declara ainda que �Há um fator comum em todas essas 

variações: o ser humano, para manter a sua saúde mental, precisa sentir-se em �casa�, ou seja, 

pertencer a algo - ser reconhecido e reconhecer, ser identificado e identificar seus pares - e ter 

certa relação de ser parte de um todo maior, que o acolhe e o protege.� 

 

Tebar (2003, p. 148) sugere algumas atividades que poderiam mediar o sentimento de 

pertinência: 

 

 Apresentação e discussão dos valores culturais como algo que caracteriza a própria forma de 

ser. 
 Promoção de atitudes de estima e de respeito à própria cultura e a todas a demais, como 

expressão das riquezas da humanidade. 
 Percepção da riqueza do sentimento de �diferente� em relação a outras pessoas de outras 

culturas. 
 Resgate dos valores peculiares das culturas mais próximas. 
 Respeito e interesse pelo pluralismo cultural e a essência de cada cultura. 
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4.4.3 Categorias de interação. 
 
Feuerstein (1998d) apresenta 50 categorias de interação: intervenções planejadas pelo 

mediador, por meio de perguntas, para realizar os critérios de mediação. Essas categorias não 

são necessariamente subordinadas a determinados critérios de mediação.  

 
1. Enfoque da atenção mediado. 
2. Seleção de estímulos mediada. 
3. Registro e organização de estímulos 

mediados. 
4. Promoção da mediação por meio de 
perguntas: Por quê? O quê? Como? ... 
5. Mediação da antecipação positiva. 
6. Substituição do ato mediado. 
7. Imitação mediada. 
8. Repetição mediada: automatização. 
9. Reforço e recompensa mediados. 
10. Estimulação verbal mediada: implica 

regras verbais. 
11. Inibição e controle mediados. 
12. Provisão de estímulos mediada. 
13. Memória ou recordação mediadas. 
14. Memória ou recordação de longo prazo 

mediadas. 
15. Transmissão da história e do passado. 
16. Representação mediada do futuro. 
17. Identificação e descrição verbal 

mediadas. 
18. Identificação e descrição não verbal 

mediadas. 
19. Resposta verbal positiva à mediação. 
20. Resposta não verbal positiva à mediação. 
21. Assunção da responsabilidade mediada. 
22. Responsabilidade compartilhada 
mediada. 
23. Mediação da relação de causa e efeito. 
24. Resposta verbal mediada. 
25. Resposta motora mediada. 
26. Discriminação e seqüência mediadas. 
27. Mediação da orientação espacial. 
28. Mediação da orientação temporal. 
29. Mediação da conduta comparativa. 

30. Mediação do sentimento de conclusão 

da tarefa. 
31. Mediação da direção da atenção: com 

palavras e gestos. 
32. Associação e aplicação mediadas. 
33. Mediação do senso crítico. 
34. Raciocínio dedutivo mediado. 
35. Raciocínio indutivo mediado. 
36. Mediação do desenvolvimento do 
raciocínio inferencial. 
37. Mediação de estratégias e métodos para 

a solução de problemas. 
38. Transmissão mediada de valores. 
39. Mediação da necessidade de precisão 

na fase de entrada. 
40. Mediação da necessidade de precisão 

na fase de saída. 
41. Mediação da necessidade de evidência 

lógica na fase de entrada. 
42. Mediação da necessidade de evidência 

lógica na fase de saída.. 
43. Medição da busca sistemática. 
44. Confrontação mediada da realidade. 
45. Organização mediada de estímulos. 
46. Mediação da operação cognitiva verbal. 
47. Mediação da operação cognitiva verbal 

na fase de saída. 
48. Mediação da percepção verbalizada de 

sentimentos e emoções. 
49. Mediação da percepção não verbalizada 

de sentimentos e emoções 
50. Mediação da reciprocidade: oposto ao 
egocentrismo. 
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4.5 Avaliação (adaptado de Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller, 1980). 

 

A avaliação de um programa de desenvolvimento cognitivo deve prever diversas atividades de 

coleta e análise de informações sobre o desempenho dos mediadores, dos mediados e do 

próprio programa. 

 

4.5.1 Avaliação do desempenho do mediador. 

 

O acompanhamento das sessões do PEI pode oferecer oportunidade para caracterizar os 

critérios de mediação utilizados pelo mediador, bem como a qualidade das perguntas planejadas 

e da própria mediação. 

 

A análise do desempenho dos mediados também fornece indícios sobre o desempenho do 

mediador, uma vez que a mudança de desempenho dos alunos é uma demonstração viva da 

eficácia do trabalho do mediador. É necessário verificar: 

 

 a resolução autônoma das tarefas pelo aluno; 

 o domínio e facilidade demonstrados pelo estudante ao transferir aprendizagens anteriores 

para a solução de situações similares, novas ou modificadas; e, 

 o uso espontâneo por parte do aprendiz dos princípios, conceitos e estratégias aprendidos 

em outras disciplinas ou nas tarefas do próprio PEI. 

 

4.5.2 Avaliação do desempenho do mediado. 

 

 Inicial. 

 

A aplicação de um ou mais instrumentos da LPAD levantará informações que permitirão uma 

avaliação inicial. O mediador que não é Psicólogo e também não é qualificado na LPAD, 

poderá realizar essa avaliação a partir dos resultados obtidos com a aplicação, junto aos alunos, 

de páginas desafiadoras dos cinco primeiros instrumentos do PEI, por exemplo ou, então, de 

situações-problema complexas, abstratas e pouco eficientes (desafiadoras). A primeira fase, 

dessa avaliação, deve ser desenvolvida sem mediação prévia e com tempo determinado. Após o 

término do tempo, deve-se fazer uma atividade de aprendizagem mediada sobre o processo de 
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realização da tarefa, tendo como base as operações e funções cognitivas envolvidas nas tarefas 

selecionadas. Em seguida, os alunos terminam a tarefa.  

 

O objetivo dessa avaliação é coletar dados sobre: funções cognitivas deficientes dos alunos, 

reação desses alunos ao ensino de estratégias e identificação de aspectos qualitativos e 

quantitativos de mediação, tendo em vista o planejamento das aulas do PEI.  

 

 Durante o processo (formativa). 

 

Durante o desenvolvimento do processo de mediação, é perfeitamente possível levantar 

informações sobre a melhoria ou não do desempenho cognitivo dos alunos. É importante 

ressaltar a necessidade de registro dessas informações. O objetivo dessa avaliação é coletar 

dados sobre o progresso dos alunos, tendo em vista o replanejamento de aulas para corrigir 

desvios.  

 

4.5.3 Depoimento de participantes do PEI. 

 

Toda aula de PEI é uma experiência de aprendizagem mediada. Isso significa que o mediador 

deve mediar, obrigatoriamente, a intencionalidade e reciprocidade, o significado e a 

transcendência. Além disso, depoimentos dos alunos, de colegas, dos pais e de outros 

professores podem complementar a avaliação formativa realizada pelo mediador. De vez em 

quando, o mediador pode solicitar aos participantes que eles respondam por escrito a respeito 

de suas percepções sobre esses critérios de mediação. 

 

4.5.4 Avaliação do programa 

 

A eficácia de um programa de desenvolvimento cognitivo pode ser verificada com um novo 

levantamento de funções cognitivas deficientes a partir dos resultados obtidos com a aplicação 

de um ou mais instrumentos da LPAD ou, se for o caso, da aplicação de páginas dos quatro 

primeiros instrumentos do PEI ou, ainda, da aplicação de situações-problema especialmente 

selecionados. A primeira fase, dessa avaliação, deve ser desenvolvida sem mediação prévia e 

com tempo determinado. Após o término do tempo, deve-se fazer uma atividade de 

aprendizagem mediada sobre o processo de realização da tarefa, tendo como base as operações 
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e funções cognitivas envolvidas nas tarefas selecionadas. Em seguida, os alunos terminam a 

tarefa.  

 

Existem outras fontes de informação importantes que podem ser também pesquisadas: 

 

 aproveitamento escolar;  

 assiduidade; 

 comportamento dos mediados em outras aulas, em público e na comunidade; 

 disposição dos mediados para trabalhar com materiais didáticos; 

 crescimento da motivação intrínseca e da prontidão para aprender; e, 

 melhoria da auto-imagem. 

 

Ross e Ross, Catherine criaram o Teste Ross de processos cognitivos (1997) com a finalidade 

de avaliar processos cognitivos superiores, correspondentes aos três últimos níveis do domínio 

cognitivo, tal como propostos por Bloom, Engelhart, Furst, Hill e Krathwohl (1973): análise, 

síntese e avaliação. Esse teste, traduzido em língua portuguesa e normatizado para ser aplicado 

no Brasil, pode ser utilizado para indicar o nível de desenvolvimento de pessoas antes e depois 

de participarem de um programa de desenvolvimento cognitivo, estabelecendo assim a 

efetividade ou não desse programa. Diversas seções do teste avaliam diferentes habilidades 

cognitivas: analogias, raciocínio dedutivo, premissas ausentes, relações abstratas, síntese 

seqüencial, por exemplo. 

 

4.5.5 Efeitos do programa 

 

O PEI provoca mudanças em todos as pessoas envolvidas em sua aplicação. O mediador, os 

mediados e seus pais são os mais beneficiados. 

 

A aplicação e vivência do PEI provocam algumas mudanças relevantes no mediador que dizem 

respeito principalmente à sua percepção em relação aos mediados; à sua avaliação e 

expectativas quanto à modificabilidade das pessoas; a suas atitudes com relação à capacidade 

de alunos com baixo rendimento escolar; à diminuição do uso do concreto em favor do mais 

abstrato; e, a uma preocupação maior com o processo e não com o produto da aprendizagem. 

Além disso, o conhecimento da estrutura cognitiva e de seu funcionamento pode tornar os 
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mediadores mais sensíveis aos aspectos didáticos e ou pedagógicos necessários para provocar o 

aperfeiçoamento cognitivo dos mediados. Finalmente, o mediador pode ampliar sua 

modificabilidade, a partir de seus esforços para ampliar a modificabilidade de seus aluno.  

 

A aplicação do PEI amplia a modificabilidade cognitiva estrutural do mediado, provocando 

algumas mudanças relevantes no que diz respeito a um aumento da disposição para trabalhar 

com materiais didáticos específicos de diferentes disciplinas, aumento da motivação intrínseca e 

prontidão para aprender, bem como melhoria da auto-imagem. 

 

Expostos aos êxitos do filho, os pais podem modificar seu nível de expectativa e a imagem que 

eles construíram do filho enquanto estudante. 

 

4.6 Planejamento de unidade e de páginas do PEI. 

 

4.6.1 Planejamento de aula (Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller, 1980) 

 

O mediador precisa planejar cada aula, com antecedência, visando a melhor utilização possível 

do tempo disponível. O plano deve incluir a análise da página ou páginas de acordo com os 

parâmetros do mapa cognitivo a fim de determinar o foco dos exercícios propostos e decidir 

sobre aspectos didáticos apropriados e estratégias necessárias para prevenir e ou evitar 

dificuldades que os estudantes possam ter. O mediador precisa, também, definir claramente os 

objetivos daquela aula. Além disso, deve estabelecer os princípios que ele espera que os alunos 

construam e levantar exemplos de suas aplicações em disciplinas acadêmicas, no dia-a-dia do 

mediado e nas suas relações interpessoais (Anexo 2). 
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Feuerstein e Hoffman (1978, 1992, 1995 e 2000) prepararam guias didáticos para os 

mediadores, abordando todas as unidades e todas as páginas do PEI I e II, com a finalidade de 

facilitar o planejamento de suas aulas. 

 

Martínez Beltrán (1998a) propõe a utilização desses princípios de planejamento não só para a 

aplicação do PEI mas, também, no desenvolvimento de uma disciplina qualquer: Física, 

Geografia, Língua Portuguesa e Matemática, por exemplo (Anexo 3). Repetindo, Gomes (2002, 

p. 205) complementa essa opinião, 

 

O mapa cognitivo é um recurso extremamente abrangente e um poderoso guia para o pesquisador 

dos processos cognitivos e para o educador. Tendo em mão esse recurso, pode-se por exemplo: 
 

1. Analisar os requisitos cognitivos envolvidos no ensino dos conteúdos escolares. 
2. Definir estratégias de ensino que levem em consideração tanto a aprendizagem do conteúdo 

quanto a aprendizagem do próprio ato de aprender, ou seja, o aprender a aprender. 
3. Compreender melhor o processo (cognitivo) da aprendizagem exigido pelos conteúdos 

ensinados. 
4. Redefinir critérios para a análise de materiais didáticos com fins educacionais. 
5. Redefinir uma série de critérios para a avaliação do processo de aprendizagem do aluno, em 

função da análise dos materiais envolvidos no ensino. 
 

Basicamente o plano deverá conter os seguintes elementos: 

 

1. objetivos; 

2. conteúdos; 

3. modalidades; 

4. conhecimentos novos que serão enfocados; 

5. vocabulário, conceitos, códigos e relações 

a serem abordados; 

6. previsão de dificuldades por parte dos 

mediados e possíveis soluções; 

7. operações cognitivas a serem promovidas; 

8. funções cognitivas a serem trabalhadas; 

9. níveis de abstração, complexidade e 

eficiência exigidos pela tarefa; 

10. generalizações possíveis a partir das 

aprendizagens previstas (aplicações e 

princípios); e, 

11. conjunto ordenado de perguntas, que 

servirá de base para a mediação. 
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Em resumo, tem-se (Cruz, Pieroni Rodrigues e Cunha, 2000): 

 

 

 

4.6.2 Disposição dos estudantes na sala de aula. 

 

Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller (1980) sugerem que o mediador organize os alunos em 

semicírculo ou em U para facilitar a movimentação do mediador junto aos estudantes; permitir 

o contato cara a cara, olho no olho, dos participantes; e, encorajar os alunos a ouvir e a interagir 

com seus colegas, num clima amigável e satisfatório. 
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4.6.3 Desenvolvimento da aula. 

 

Cada uma aula das aulas do Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI) é uma Experiência 

de Aprendizagem Mediada (EAM) especialmente planejada para desenvolver a inteligência dos 

mediados e prevê quatro etapas, conforme Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller (1980): 

introdução, trabalho do aluno, discussão e resumo da aula. O esquema proposto por Feuerstein 

deve ser relembrado para entender melhor cada uma dessas etapas: 

 

 

4.6.3.1 Introdução (cinco a dez minutos): é utilizada para definir problemas, apresentar 

objetivos, despertar atenção, por exemplo. Os mediados devem obter uma percepção clara e 

precisa do problema, inteirar-se das intenções do mediador, perceber o significado da tarefa e 

compreender os conceitos, vocabulário, instruções e aplicações. A intenção é mediar a tarefa. 

Esquematicamente, têm-se: 

 

 

 

4.6.3.2 Trabalho autônomo do aluno (20 a 25 minutos): O mediador acompanha as atividades 

dos mediados, oferecendo ajuda se e quando necessário, reforçando acertos, prevenindo 

frustrações e redirecionando os trabalhos, sem no entanto fornecer respostas: em suma, ele se 

preocupa em promover a sensação de competência e o otimismo, tendo em vista tornar cada 

mediado independente e autoconfiante. A intenção é criar uma situação na qual o mediado 

mantenha contato direto com a tarefa, de forma autônoma, independente. Esquematicamente, 

têm-se: 
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4.6.3.3 Discussão e desenvolvimento do insigt (20 a 25 minutos): o mediador, tendo como 

suporte um roteiro de perguntas, discute inicialmente com os mediados as soluções dadas aos 

problemas, as estratégias utilizadas, bem como as justificativas lógicas apresentadas; estimula o 

pensamento divergente; recapitula conceitos e vocabulário; e, controla a impulsividade; por 

exemplo. Em seguida, ele cria condições para mediar a intencionalidade e reciprocidade; a 

transcendência; e, o significado do que foi aprendido pelos mediados. A intenção é mediar as 

respostas dos mediados. Esquematicamente, têm-se: 

 

 

4.6.3.4 Resumo da aula (cinco a dez minutos): o mediador solicita que os mediados resumam, 

com a maior autonomia possível, o que aconteceu no decorrer da aula, analisa em seguida as 

funções cognitivas trabalhadas e discute as percepções das mudanças cognitivas neles 

ocorridas. As quatro etapas podem ser assim representadas: 

 

 

 

É bom repetir que, de acordo com Feuerstein e Feuerstein, Shmuel (1994), a EAM não deve ser 

considerada a única influência eficiente no desenvolvimento da pessoa. Eles valorizam, 

portanto, tanto a exposição direta da pessoa aos estímulos quanto a EAM na criação dos pré-

requisitos do pensamento. Sobre o assunto, declara Feuerstein: �O mediador entra no processo 

para sair!�. É relevante registrar que ele prevê na estrutura de uma aula, de forma coerente com 

sua forma de pensar, momentos de EAM e momentos de contato direto e autônomo com a 

tarefa.  



 

 

140 

 

4.6.4 Fontes de objetivos das unidades e páginas de PEI. 

 

Os objetivos específicos do plano de aula das páginas 11 e 12, da unidade 3 do instrumento 

Classificações (Feuerstein e Hoffman, 2000d), definidos por um mediador, são os seguintes.  

 

1. Coletar as informações dadas de forma organizada. 
2. Classificar um conjunto universo de acordo com três critérios aplicados simultaneamente. 
3. Apresentar a informação elaborada de forma organizada. 
4. Utilizar vocábulos e conceitos adequados. 
5. Desenvolver motivação intrínseca em relação à tarefa. 

 

O mediador selecionou esses objetivos de quais fontes? Os objetivos 1 e 2 foram adaptados de 

objetivos definidos por Feuerstein e Hoffman. Os objetivos 4 e 5 foram elaborados a partir dos 

objetivos específicos 2 e 5 do PEI, apresentados na p. 39 deste documento. Os objetivos 1 e 3 

estão ligadas à função cognitiva de entrada Utilização de mais uma fonte de informação. 

Finalmente, o objetivo 2 está ligado à operação cognitiva Classificação, identificada como 

relevante, a partir da análise dessa unidade tendo como base o mapa cognitivo. 

 

4.6.5 Informações complementares sobre a definição de objetivos. 

 

Como já foi dito, Feuerstein e Hoffman (1978, 1992, 1995 e 2000) escreveram guias didáticos 

para os mediadores abordando todas as unidades e todas as páginas do PEI I e II, com a 

finalidade de facilitar o planejamento de suas aulas. Esses guias apresentam, de vez em quando, 

algumas ajudas: mapas cognitivos de instrumentos e de unidades, objetivos amplos e objetivos 

específicos, prováveis dificuldades e sua soluções, vocabulários, princípios e exemplos de suas 

aplicações e diálogos entre mediador e mediados acompanhados de análises de situação. 

 

Uma leitura dos objetivos redigidos pelos autores indica que, em sua grande maioria, eles 

possuem características sugeridas por Tyler (1977) e Bloom, Engelhart, Furst, Hill e Krathwohl 

(1973), conforme constatado por Rotterdam (2005): 

 

 descrição clara dos desempenhos dos mediados; 

 não indicação de objetivos do mediador; 

 indicação do conteúdo envolvido; e, 

 sugestão sobre diferentes níveis de abstração dos aspectos cognitivos. 
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A apresentação de breve resumo das propostas de Tyler e Bloom esclarecerá sobre a 

necessidade de redação clara e precisa do que se deseja dos mediados. Assim, a partir de Cruz 

(2001) e Cruz e Pieroni Rodrigues (2004) têm-se: 

 

Ralph Tyler, psicólogo e especialista em avaliação da aprendizagem, talvez tenha sido a primeira 

pessoa que se preocupou com a necessidade de se redigir objetivos de ensino de forma mais 
detalhada e precisa, a partir de 1940. Ele percebeu que, para a maioria dos professores, nem 
sempre estavam claros os objetivos por eles pretendidos, uma vez que indicavam como objetivos 
os conteúdos que seriam desenvolvidos, as atividades previstas de ensino e suas próprias 

expectativas. Nesse contexto, Tyler (1977) sentia uma grande dificuldade para propor meios e 
instrumentos de avaliação do desempenho dos alunos. Ele notou, por outro lado, que quando o 

professor lhe oferecia uma descrição do que pretendia realmente de seus alunos e esclarecia 

também os conteúdos envolvidos, ele conseguia realizar com maior facilidade seu trabalho de 
avaliador.  
 
Resumindo, para Tyler, 
 

são objetivos de ensino: não são objetivos de ensino: 
 Identificar o sujeito de uma oração. 
 Classificar triângulos quanto aos ângulos. 
 Dizer, com suas próprias palavras, o que é 

clima. 
 Trocar um pneu furado. 
 Resolver equação de 2° grau. 
 

 Hereditariedade. 
 Regiões do Brasil. 
 Desenvolver nos alunos o senso de 

responsabilidade. 
 Visitar o Museu do Ipiranga. 
 Medir. 
 Assistir ao filme Carlota Joaquina. 

 
A partir de 1950, Benjamin S. Bloom, psicólogo e especialista em avaliação da aprendizagem, e 

seus colaboradores aperfeiçoam e ampliam a proposta de Tyler. Analisando objetivos descritos 
por professores, eles notaram que a grande maioria desses objetivos exigia que os alunos 
simplesmente mostrassem o que eles haviam memorizado sobre determinados assuntos e apenas 
alguns deles cobravam desempenhos mais complexos, tais como: interpretação de textos, tabelas, 

diagramas, transferência de aprendizagens e resolução de problemas. Preocupados com a 
necessidade de se melhorar a qualidade desses objetivos, um grupo de 34 psicólogos, especialistas 

em avaliação, do qual fazia parte também Tyler, reuniu-se de 1949 a 1953 com a finalidade de 
analisar objetivos elaborados por professores e chegar eventualmente a estabelecer critérios para 

classificá-los. Logo no início dos trabalhos, o grupo já detetou que os objetivos poderiam ser 

classificados em três grandes domínios: cognitivo, psicomotor e afetivo. 
 
O grupo trabalhou, primeiramente, no detalhamento do domínio cognitivo, determinando 

inicialmente dois conjuntos principais de objetivos: os que cobram apenas memorização de fatos, 

informações, dados, ..., e os que exigem o desempenho de capacidades e habilidades intelectuais 

mais complexas. 
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O passo seguinte foi analisar quais seriam as classes pertencentes a cada um desses conjuntos, 
chegando-se a seis classes principais do domínio cognitivo: 
 

 
Memorização: Capacidades e habilidades intelectuais: 
Conhecimento Compreensão 
 Aplicação 
 Análise 
 Síntese  
 Avaliação 

 
É importante salientar que essas seis classes são interdependentes. Assim, a habilidade de 

avaliação pressupõe habilidades relacionadas com as cinco classes precedentes; a habilidade de 

síntese, por sua vez, pressupõe as habilidades relacionadas com as quatro classes anteriores; e 
assim por diante. 
 
Em seguida, eles desceram a níveis maiores de detalhes, chegando a estabelecer até subclasses de 

cada uma das classes mencionadas acima, chegando mesmo, em alguns momentos, a subdividir 
essas subclasses. 
 
Exemplos de objetivos de ensino em diferentes classes do domínio cognitivo: 
 

Objetivo de ensino: Conh. Comp. Apl. Anál. Sínt. Aval. 
Dizer o nome dos lados do triângulo 

retângulo. 
X      

Classificar triângulos quanto aos 

ângulos. 
 X     

Calcular a média e o desvio-padrão a 

partir de uma série de dados inéditos 

sobre testes infantis. 

  X    

Localizar a idéia principal de cada 

um dos cinco parágrafos de um 

texto. 

   X   

Resumir um texto em 25% do seu 
tamanho original. 

    X  

Dizer se uma equação de 2 grau 
está correta ou incorretamente 

resolvida e justificar seu ponto de 
vista. 

     X 
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Rotterdam (2005) apresenta e relaciona as propostas de Bloom e Feuerstein: ele estabelece, 
inicialmente, relações entre os seis níveis do domínio cognitivo e os critérios de mediação. A 

tabela abaixo é um resumo de suas opiniões: 
 

Qualidade da mediação: Aspecto particular relevante da taxionomia: 
Intencionalidade e reciprocidade.  
Significado. Compreensão. 
Transcendência. Síntese. 
Sentimento de competência. Avaliação. 
Regulação e controle do 

comportamento. 
Análise. 

Compartilhamento.  
Individualização e diferenciação 

psicológica. 
Avaliação. 

Planejamento para o alcance de 
objetivos. 

Análise, Síntese e Avaliação. 

Desafio. Aplicação, Análise, Síntese e Avaliação. 
Consciência da modificabilidade. Avaliação. 
Pertinência.  
Otimismo.  

 

Em seguida, Rotterdam relaciona os seis níveis do domínio cognitivo com as funções cognitivas 

deficientes de entrada, elaboração e saída. As tabelas apresentada a seguir sintetizam suas 
opiniões. 
 

Fase de entrada: 

 

Categorias: Funções cognitivas deficientes: 
Conhecimento. Falta ou insuficiência de instrumentos verbais que afetam a discriminação. 
Compreensão. Falta ou insuficiência de conceitos temporais ou espaciais (falta de sistema de 

referência estável de organização do espaço). 
Aplicação.  
Análise. Falta ou não percepção da necessidade de precisão e exatidão na coleta de dados. 
Síntese.. Falta ou insuficiência de capacidade para considerar duas ou mais fontes de 

informação simultâneas. 
Avaliação. Comportamento exploratório não-planejado, impulsivo e assistemático. 
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Fase de elaboração: 

 

Categorias: Funções cognitivas deficientes: 
Conhecimento. Dificuldade de elaboração de certas categorias cognitivas devido à falta de 

conceitos em nível de recepção/expressão. 
Compreensão. Percepção inadequada da existência de um problema e de sua definição. 
Aplicação. Ausência de comportamento comparativo espontâneo. 
Análise. Incapacidade de distinguir informações relevantes das irrelevantes. 

Ausência de comportamento comparativo espontâneo. 
Falta ou insuficiência de comportamento planejado. 
Falta ou insuficiência de capacidade de formular hipóteses. 
Falta ou insuficiência de capacidade de justificar mediante evidências lógicas. 

Síntese. Falta ou insuficiência de estratégias para a verificação de hipóteses. 
Falta ou insuficiência de comportamento planejado. 
Falta ou insuficiência de capacidade de justificar mediante evidências lógicas. 
Falta ou insuficiência de capacidade de raciocínio hipotético-inferencial. 

Avaliação. Falta ou insuficiência de utilização de comportamento somativo espontâneo. 
Falta ou insuficiência de estratégias para a verificação de hipóteses. 
Falta ou insuficiência de capacidade de justificar mediante evidências lógicas. 

 

Fase de saída: 

 

Categorias: Funções cognitivas deficientes: 
Conhecimento. Falta ou insuficiência de instrumentos verbais para a comunicação adequada 

das respostas. 
Compreensão.  
Aplicação. Respostas por ensaio e erro. 
Análise.  
Síntese. Falta ou insuficiência de precisão e exatidão na comunicação da resposta. 
Avaliação Falta ou insuficiência de precisão e exatidão na comunicação da resposta. 
 

4.6.6 Informações adicionais sobre elaboração de perguntas. 

 

A mediação se realiza com base em perguntas especialmente selecionadas com o objetivo de 

desenvolver as funções cognitivas. Durante a etapa de planejamento, o mediador deverá 

elaborar uma grande quantidade de perguntas; sequenciá-las e agrupá-las de acordo com seus 

objetivos; e, prever suas possíveis respostas e desdobramentos. As perguntas do mediador 

podem ser classificadas em nove tipos (adaptado de Feuerstein, 1998a e Tebar, 2003): 

perguntas que esclarecem a intencionalidade do mediador e tornam a tarefa mais significativa; 

perguntas que incentivam a generalização (transcendência); perguntas para esclarecer o 

processo de execução da tarefa; perguntas que estimulam a necessidade de exatidão e precisão; 

perguntas que promovem o pensamento divergente; perguntas que levantam estratégias 
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alternativas para a resolução da tarefa; perguntas que exigem raciocínio lógico por parte dos 

mediados; perguntas para o levantamento e comprovação de hipóteses; e perguntas para 

estimular a reflexão e controlar a impulsividade. 

 

Perguntas que esclareçam a intencionalidade do mediador, que tornam a tarefa mais 

significativa e que incentivam a generalização já foram apresentadas junto aos critérios 

universais de mediação (p. 124 à p. 126 deste documento). Os demais tipos de perguntas, 

propostos por Feuerstein, serão agora apresentados. 

 

Perguntas para esclarecer o processo de execução da tarefa. 

 

O mediador raramente planeja perguntas relacionadas com o produto de uma atividade (o que 

se aprende), pois está mais interessado no processo que leva ao produto final (como se 

aprende). Assim, ele deve dirigir aos mediados perguntas semelhantes às apresentadas abaixo. 

 

Como é que vocês realizaram a tarefa? Como vocês fizeram os exercícios? De que forma vocês 

resolveram os problemas? Que estratégias vocês utilizaram para resolver o problema? Que 

meios vocês usaram para alcançar suas respostas? Que dificuldades vocês encontraram? Como 

fizeram para resolvê-las? Que partes da tarefa não apresentaram dificuldades? O que foi fácil? 

O que foi difícil? Em que isso ajudou ou atrapalhou na resolução da tarefa ou do problema? 

Que variáveis vocês tiveram que levar em consideração? Que variáveis não precisaram ser 

consideradas? 

 

Perguntas que estimulam a necessidade de precisão e exatidão. 

 

O mediador estimula nos mediados a percepção clara, precisa e exata dos dados da tarefa e sua 

relevância para a solução do problema, ao mesmo tempo em que promove a busca sistemática 

de informações e o planejamento cuidadoso do trabalho. Assim, ele deve dirigir aos mediados 

perguntas semelhantes às apresentadas abaixo. 

 

Como vocês planejaram a realização dessa tarefa? Que passos vocês seguiram para resolver 

esse problema? Vocês adotaram alguma forma sistemática de trabalho para levantar 

informações? De que outro modo se poderia resolver essa tarefa? Existem outras opções à sua 
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disposição? Vocês têm certeza do que estão afirmando? De onde vem essa certeza? Não há 

motivos para dúvidas? Seria possível tornar sua resposta mais precisa? É possível detalhar 

melhor o que vocês estão dizendo? Vocês poderiam fornecer exemplos, sinônimos, outras 

formas de expressão? Por que é necessário ser preciso no momento do levantamento de 

informações e na apresentação das respostas? 

 

Perguntas que promovem o pensamento divergente. 

 

Durante a mediação, ele incentivará os mediados a analisar e questionar as próprias estratégias 

adotadas e as diferentes variáveis que afetaram suas decisões finais. Assim, ele deve dirigir aos 

mediados perguntas semelhantes às apresentadas abaixo. 

 

Como vocês resolveram esse problema? Existem outras soluções igualmente aceitáveis? Vocês 

acreditam que poderiam resolvê-lo satisfatoriamente de outra maneira? Quando vocês 

encontram uma resposta, vocês ficam satisfeitos ou procuram outras soluções? 

Qual é a vantagem de poder resolver o mesmo problema de diferentes maneiras? Qual é o 

método melhor, mais eficiente, mais econômico, ...,  para solucionar essa tarefa? Por que suas 

respostas foram diferentes, mas - mesmo assim - adequadas? 

 

Perguntas que levantam estratégias alternativas para a resolução da tarefa. 

 

O mediador deve planejar tarefas que possibilitem respostas corretas, incorretas ou 

parcialmente corretas. Durante a mediação, ele deve estimular os mediados a observar outros 

pontos de vista e a examinar diferentes modos de resolver problemas a fim de promover neles a 

flexibilidade nos momentos de percepção e reflexão. O mediador, que estudou as diversas 

possibilidades de respostas à tarefa, busca a variabilidade de soluções por parte dos mediados. 

Assim, ele deve dirigir aos mediados perguntas semelhantes às apresentadas abaixo. 

 

Qual foi sua resposta à tarefa? Alguém chegou a uma solução diferente? Por que ocorreram 

tantas respostas diferentes? Algumas respostas parecem melhores que as outras? Por quê? 

Quais as semelhanças e diferenças entre sua resposta e a de seus colegas? 
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Todas as respostas são válidas? Por quê? Podemos classificar algumas respostas como corretas, 

outras como incorretas e outras ainda como parcialmente corretas? Como vocês justificariam 

essa classificação? 

 

Perguntas que exigem raciocínio lógico por parte dos mediados. 

 

O mediador freqüentemente fica insatisfeito quando os mediados não justificam devidamente 

suas respostas, sejam elas corretas, incorretas ou parcialmente corretas. Nesse caso, as 

perguntas deverão estimular os mediados a apresentar os argumentos lógicos que embasam suas 

soluções. No caso de respostas incorretas, espera-se que os mediados - ao apresentar o 

raciocínio utilizado - percebam os erros cometidos e consigam corrigi-los espontaneamente. 

Assim, ele deve dirigir aos mediados perguntas semelhantes às apresentadas abaixo. 

 

Considero essa resposta muito boa. Mas, por quê? Explique-se melhor. Dê mais detalhes que 

esclareçam ou justifiquem essa resposta. Por que você escreveu desse modo? Por que você fez 

essa afirmação? Que tipo de raciocínio você utilizou? Que argumento está por trás disso tudo? 

Tem lógica o que você está dizendo? Todos estão de acordo com a justificativa apresentada? 

Por que sim? Por que não? 

 

Perguntas para o levantamento e comprovação de hipóteses. 

 

O mediador - durante a execução das tarefas - deverá levantar dúvidas sobre as hipóteses de 

trabalho escolhidas pelos mediados para que eles possam perceber as melhores alternativas de 

solução dos problemas. Assim, ele deve dirigir aos mediados perguntas semelhantes às 

apresentadas abaixo. 

 

Por que você optou por esse caminho e não por outro? Justifique sua opção. Quais as vantagens 

e desvantagens de ter adotado essa opção? O que você acha que aconteceria se você tivesse 

escolhido o outro caminho? Temos aqui diversas hipóteses. Vamos comprovar cada uma delas? 
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Perguntas para estimular a reflexão e controlar a impulsividade. 

 

O mediador - durante a realização da tarefa - chama a atenção dos mediados para a necessidade 

de refletir bastante antes de resolver o problema e apresentar a resposta. Isso tende a fazer com 

os mediados dominem a impulsividade e adotem um estilo mais reflexivo de trabalho. Nesse 

sentido, ele lembra sempre aos mediados, o lema do PEI: �Um momento ... deixe-me pensar!� 

Assim, ele deve dirigir aos mediados perguntas semelhantes às apresentadas abaixo. 

 

Que passos vocês consideram necessários para realizar bem essa tarefa? Como é que vocês 

acham que esse problema pode ser resolvido? Existem dificuldades que vocês acreditam que 

poderão prejudicar o desenvolvimento da tarefa? Por que vocês acham que erraram? Como esse 

erro poderia ser evitado? Se vocês tivessem realizado a tarefa de outra forma, teriam sido mais 

velozes ou mais lentos? Mais precisos ou menos precisos? Mais impulsivos ou mais reflexivos? 

 

4.7 Instrumentos do PEI. 

 

A aplicação plena do PEI envolve a utilização, como já foi mencionado, de catorze 

instrumentos com 337 páginas, contendo situações-problema que necessitam apenas de lápis e 

papel para a sua resolução. Assim, 

 

Nível I: Nível II: 
1. Organização de pontos. 8. Progressões numéricas. 
2. Orientação espacial I. 9. Relações familiares. 
3. Comparações. 10. Instruções. 
4. Classificações. 11. Relações temporais. 
5. Percepção analítica. 12. Relações transitivas. 
6. Orientação espacial II. 13. Silogismos. 
7. Ilustrações. 14. Desenho de padrões. 
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4.7.1 Instrumentos do PEI nível I. 

 
Instrumentos: Descrição (adaptado de Martínez Beltrán, s/d. e Ben-Hur, 2005): 
1. Organização de pontos. 

 

Permite o estabelecimento e a projeção de relações virtuais a 

partir de tarefas que exigem a identificação e o traçado de uma 

série de figuras geométricas familiares e não-familiares, apresen-
tadas em nível de complexidade crescente, que devem ser 

encontradas, em cada página, em nuvens de pontos.  
2. Orientação espacial I. 

 

As tarefas deste instrumento trabalham um sistema de orientação 

espacial estável e relativo, que tem como ponto de referência o 

próprio corpo da pessoa. Desenvolve a percepção de pontos de 

vista diferentes. 

3. Comparações. 

 

Permite o estabelecimento de semelhanças e diferenças entre 

objetos e eventos. Desenvolve conceitos e critérios de 

comparação. 

4. Classificações. 

 

Desenvolve flexibilidade e o raciocínio divergente necessário 

para selecionar critérios abstratos dentro dos quais podem ser 
colocados elementos com características essenciais semelhantes. 

As tarefas ajudarão posteriormente no raciocínio transitivo e 

silogístico. 
 
 
 
 
5. Percepção analítica. 

 

 
 
 
 
Ajuda a diferenciar o todo de suas partes, ajustando os dois 
processos de percepção: análise (divisão de um todo em suas 

partes) e a síntese (construção de um todo a partir de suas 

partes). Trabalha de modo especial a representação mental e a 

projeção de relações, dando uma compreensão maior da 

realidade ao distinguir as relações entre as partes e o todo, sua 

estruturação e o resultado de sua fusão para criar novos todos. 
6. Orientação espacial II. 
 

 

Ao sistema espacial interno, estável e relativo trabalhado em 

Orientação espacial I acrescenta-se o sistema espacial externo, 
estável e absoluto dos pontos cardeais e colaterais. Ao aumentar 

a complexidade das tarefas, requer-se um maior nível de 

abstração pela representação do espaço e pelo jogo que envolve 

a sobreposição dos dois sistemas. 
7. Ilustrações. 

 
 

Apresenta uma série de páginas que retratam situações 

engraçadas, absurdas e interessantes. Cabe ao aluno interpretá-
las através da percepção correta dos dados, da inferência lógica a 

partir dos dados, do uso de mais de uma fonte de informações e 
generalizá-las pela aplicação a outras situações. 
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4.7.2 Instrumentos do PEI nível II. 

 

Instrumentos: Descrição (adaptado de Martínez Beltrán, s/d. e Ben-Hur, 2005): 
8. Progressões numéricas. 

 

Este instrumento despertará nos alunos a necessidade de 
encontrar a fórmula, a lei que governa a relação numa sucessão 

de números, eventos e fatos. O raciocínio indutivo e dedutivo 

são trabalhados. Usando o raciocínio hipotético-inferencial, a 
pessoa tem possibilidade de prever e antecipar o futuro. 

9. Relações familiares. 

 

A partir de algo conhecido, como a família, procura-se encontrar 
a estrutura e tipos de relações: hierárquicas, horizontais, 

verticais, simétricas, assimétricas, por exemplo. 

10. Instruções. 

 

Neste instrumento, a palavra tem importância fundamental, uma 
vez que se busca codificar e decodificar instruções cada vez mais 

complexas, despertando a necessidade de percepção precisa, de 

ordenação espácio-temporal, de articulação do campo perceptivo 

e de utilização do raciocínio hipotético-inferencial. 
11. Relações temporais. 

 

Desenvolve a habilidade de usar conceitos temporais e descrever 
e ordenar eventos. Sem a consciência da continuidade do tempo, 

pessoas têm dificuldades em usar sua experiência passada para 

prever o futuro e planejá-lo. Procura-se diferenciar o antes, o 
durante e o depois. Estuda-se também a relação existente entre 

espaço e tempo. 
 
 
 
12. Relações transitivas. 

 

 
 
 
Permite o reconhecimento das condições que permitem o 

raciocínio indutivo e dedutivo e envolve o aluno no raciocínio 

inferencial baseado em implicações lógicas e raciocínio 

relacional.  
13. Silogismos. 
 

 

Desenvolve a lógica proposicional formal por meio da 

diferenciação entre conclusões válidas e inválidas e fortalece o 

raciocínio hipotético-inferencial. A partir de relações entre 

conjuntos e subconjuntos os enunciados categóricos são 

trabalhados em suas formas: todos, nenhum, alguns e alguns não. 

14. Desenho de padrões. 

 
 

Permite que todas as operações e funções cognitivas aprendidas 

sejam praticadas. Ajuda a analisar profundamente a realidade: 
reforça a representação e transformação mental, bem como o 

raciocínio hipotético-inferencial.  
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De acordo com Skuy, Mentis, Dunn, Durbach e Mentis, Marténe (1999) o instrumento Desenho 

de padrões pode ser entendido com uma síntese dos outros treze instrumentos. Eles justificam 

essa opinião da seguinte maneira: 

 

Instrumentos do PEI I: O instrumento Desenho de padrões envolve a: Instrumentos do PEI II: 
identificação das características de cada padrão e sua 

ordenação a fim de reconstruir o desenho. 
Organização de pontos 
envolve a identificação de 

características únicas de obje-
tos e a projeção de relações 

virtuais. 

previsão de um desenho pela superposição mental de 

padrões numa seqüência dada. 

Progressões numéricas 
envolve previsão de resulta-
dos, com base numa fórmula. 
() 

definição da posição de cada padrão a fim de recons-
truir o desenho. 

Orientação espacial I e II 
envolve a identificação de 

posições e a ação de colocar-
se no lugar dos outros, para 
entender seu ponto de vista. 

descrição de conexões entre padrões a fim de estabe-
lecer fórmulas. 

Relações familiares envolve 
a descoberta de conexões 

interpessoais a fim de estudar 
certas classes de relações. 
() 

comparação de padrões de acordo com os critérios 

cor e forma a fim de reconstruir o desenho. 
Comparação envolve a iden-
tificação de semelhanças e 

diferenças, de acordo com 

critérios relevantes.  
reconstrução de desenho de acordo com certas regras. 

Instruções envolve um 
conjunto de regras e procedi-
mentos.  
() 

classificação de padrões de acordo com a cor e a 

forma a fim de selecionar os padrões corretos para o 

desenho 

Classificações envolve o 
agrupamento de objetos, 
eventos e sentimentos, de 
acordo com certas caracterís-
ticas. 

ordenação correta dos padrões a fim de reconstruir o 

desenho. 

Relações temporais envolve 
a compreensão e a ordenação 

de acontecimentos. 
() 

análise dos padrões e a verificação de quais deles 

podem ser utilizados na reconstrução do todo 

(síntese). 

Percepção analítica envolve 
a diferenciação do todo e de 

suas partes, utilizando os pro-
cessos de análise e síntese. ordenação dos padrões a fim de estabelecer a seqüên-

cia do desenho. 

Relações transitivas envolve 
a realização de inferências a 

fim de ordenar elementos de 
um conjunto. 
() 

solução que não é óbvia e o raciocínio divergente na 

reconstrução de desenhos. 
Ilustrações envolve a busca 
de soluções para um 

problema. dedução do desenho final a partir de premissas esta-
belecidas previamente. 

Silogismos envolve o 
estabelecimento de deduções. 
() 
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4.7.3 Instrumentos do nível I: unidades e páginas, conforme Feuerstein e Hoffman (1995). 

 

Instrumentos: Unidades: Páginas: Versão abreviada:10 
1 Organização de pontos (OP). 1ª 

2ª 
3ª 
4ª 
5ª 

Capa, 1, E1, 2 e E2 
3, E3 e 4 

5 e 6 
7, 8, 9 
10, 11, 12 e 13 

2 e E2 
E3 e 4 
5 
8 
11 e 13 

Totais: 5 17 8 
2 Orientação espacial I (OE I). 1ª 

2ª 
3ª 
4ª 
5ª 

Capa e 1 
2 
3, 4 e 5 

6 e 7 
8, 9, 10 e 11 

 
 
4 e 5 
 
9 

Totais: 5 12 3 
3 Comparações (C). 1ª 

2ª 
3ª 

Capa, 1, 2, 3, 4, 5/6 
7, 8, 9/11, 10, 12/13 
14, 15/16 

4 e 5 
11 e 12 
14 

Totais: 3 17 5 
4 Classificações (CL). 1ª 

2ª 
3ª 

Capa, 1/2, 3, e 4 

5/6, 7/8, 9 e 10 
11/12, 13/14, 15, 16/17/18, 19/20 

4 
 
11/12, 15, 16/17 e 
19/20 

Totais: 3 21 8 
5 Percepção analítica (PA). 1ª 

2ª 
3ª 
4ª 
5ª 
6ª 
7ª 
8ª 

Capa e 1 
2, 3, 4, e 5 
6/7, 8/9 e 10 

11/12 
13, 14, 15, 16 e 17  
18, 19 e 20  
21/22 
23 e 24/25 

 
3 e 4 
8 e 10 
 
17 
19 
 
25 

Totais: 8 26 7 
6 Orientação espacial II (OE II). 1ª 

2ª 
3ª 
4ª 
5ª 
6ª 

Capa, 1 e 2 
3/4/5 
6, 7 e 8 
9 e 10/11/12 
13, 14, 15/16 e 17 
18/19/20 

 
 
6 e 8 
 
13, 15 e 17 
18/19/20  

Totais: 6 21 8 
7 Ilustrações (I).  Capa, 1 a 20  
Totais:  21  
Totais do 1º nível: 30 135 39 

                                                        
10 Não disponível para aquisição. Existem notícias de que Feuerstein e Feuerstein, Rafi estão elaborando duas novas versões do 

PEI, uma para idosos e outra para executivos, que substituiriam essa versão abreviada. 
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4.7.4 Instrumentos do nível II: unidades e páginas, conforme Feuerstein e Hoffman (1995). 

 

Instrumentos: Unidades: Páginas: Versão abreviada: 
8 Progressões numéricas (PN). 1ª 

2ª 
3ª 
4ª 
5ª 
6ª 

Capa, 1/2 
3 

4/5, 6/7 
8/9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 
16, 17, 18 e 19 
20/21/22/23, 24, 25/26/27 

 
 
5 e 7 
10, 12 e 13 
17 
21 e 23 

Totais: 6 28 8 
9 Relações familiares (RF). 1ª 

2ª 
3ª 
4ª 
5ª 

Capa, 1, 2 e 3 
4 e 5 
6, 7, 8, 9, 10 e 11 
12, 13, 14/15, 16, 17, 18, 19 e 20 
21/22 e 23/24/25 

 
 
10 
13 e 16 
23 e 25 

Totais: 5 26 5 
10 Instruções (IN). 1ª 

2ª 
3ª 
4ª 
5ª 
6ª 
7ª 

Capa, 1/2, 3, 4, 5 e 6 
7/8 e 9 
10, 11, 12, 13 e 14/15 
16, 17, 18, 19, 20 e 21 
22, 23/24, 25 e 26 
27 e 28 
29 e 30 

4 
8 
11 
16, 18, 19 e 21 
 
27 
30 

Totais: 7 31 9 
11 Relações temporais (RT). 1ª 

2ª 
3ª 
4ª 
5ª 
6ª 

Capa e 1 
2, 3 e 4 
5, 6/8, 7, 9, 10, 11 e 12 

13 e 14 
15/16 e 17 
19, 20, 21 e 22/23 

 
 
5, 7, 9 e 12 
 
17 
22/23 

Totais: 6 24 7 
12 Relações transitivas (RT). 1ª 

2 
3ª 
4ª 

Capa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 
15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21/22 

23/24 

2, 6 e 7 
12 
21 
23/24 

Totais: 4 25 7 
13 Silogismos (S). 1ª 

2ª 
3ª 
4ª 
 
5ª 
 
6ª 

Capa, 1, 2, 3, 4/5 
6, 7 e 8 
9/10 
11, 12, 13, 14, 15/16, 17/18, 19, 
20 e 21 
22, 23/24, 25, 26, 27, 28/29, 
30/31 e 32 
33/34, 35, 36/37 e 38 

3 
 
 
14, 17 e 19 
 
26 e 27 
 
33 e 38 

Totais: 6 39 8 
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14 Desenho de padrões 
(DP). 

1ª 
2ª 
3ª 
4ª 
5ª A 
5ª B 
6ª 

Capa, 1, 2, 3 e 4 
5 e 6, EA, erros e EB 

7/8 e 9/10 

11/12/13/14 
15/16/17 
18/19/20 
21/22/23/24/25 

5 e 6 
10 
12 
15 
 
21 e 23/24 

Totais: 6 29 8 
Totais do 2º nível 40 202 52 
 

Em resumo, tem-se: 

 

Níveis: Instrumentos: Unidades: Páginas: Versão abreviada (unidades/páginas): 
1º 7 30 135 20/39 
2º 7 40 202 29/52 
2 14 70 337 49/91 

 

4.7.5 Seqüências de desenvolvimento dos instrumentos, unidades e páginas. 

 

Os instrumentos do PEI podem ser divididos em: 

 

1. instrumentos não verbais (Organização de pontos, Percepção analítica e Ilustrações): 

acessíveis a todas as pessoas, inclusive as não alfabetizadas; 

 

2. instrumentos que exigem um nível mínimo de vocabulário e de leitura e interpretação 

de textos (Orientação espacial I, Comparações, Orientação espacial II, Relações familiares, 

Progressões numéricas e Silogismos): acessíveis a pessoas que saibam ler e que dominem nível 

mínimo de vocabulário e conceitos e que requerem, às vezes, ajuda do mediador; e, 

 

3. instrumentos que exigem habilidades independentes de leitura e interpretação de texto 

(Classificações, Instruções, Relações temporais, Relações transitivas e Desenho de padrões). 

 

Além disso, de acordo com os autores, Organização de pontos é o primeiro instrumento a ser 

apresentado aos estudantes e Desenho de padrões é o último; Orientação espacial I precede 

orientação espacial II; Comparações é pré-requisito para Classificações, Relações transitivas e 

Silogismos; Classificações é pré-requisito para Relações transitivas e Silogismos; Relações 

transitivas e Silogismos podem ser desenvolvidos paralelamente; e, Desenho de padrões se 

constitui numa síntese de todos os outros instrumentos (ver página 152 deste documento).  
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A seguir três seqüências para pessoas alfabetizadas. 

 

4.7.5.1 A seqüência de desenvolvimento mais conhecida é a que segue, divulgada por Lorenzo 

Tebar: 

 

Nível 1: Foi planejada uma seqüência especial de desenvolvimento do nível 1 para aumentar 

sua eficácia: OP 1ª U, OP 2ª U, OE 1 1ª U, OE 1 2ª U, OE 1 3ª U, OP 3ª U, OP 4ª U, OE 1 4ª U, 

OE 1 5ª U, C 1ª U, PA 1ª U, PA 2ª U, C 2ª U, PA 3ª U, PA 4ª U, C 3ª U, PA 5ª U, PA 6ª U, C 4ª 

U, PA 7ª, PA 8ª, CL 1ª U, CL 2ª U, CL 3ª U, CL 4ª U, OE 2 1ª U, OE 2ª U, OE 2 3ª U e OE 2 

4ªU, OE 2 5ª U, OE 2 6ª e OP 5ª U 

 

As páginas do instrumento Ilustrações devem ser aplicadas intercaladas de forma planejada 

entre os outros seis instrumentos. 

 

Nível 2: As unidades e as páginas dos sete últimos instrumentos não têm uma seqüência 

especialmente planejada de desenvolvimento devendo, portanto, serem trabalhadas na ordem 

como os instrumentos são apresentados. 

 

4.7.5.2 Uma seqüência muito bem pensada e fácil de guardar sugerida por David Sasson: 

 

Nível 1: Organização de pontos (OP) e Orientação espacial 1 (OE1) devem ser desenvolvidos 

paralelamente e Ilustrações deve ser apresentado no decorrer da aplicação dos outros seis 

instrumentos. Tendo como base esses critérios, Sasson propõe, no caso de três sessões do PEI 

por semana, a seguinte seqüência: duas páginas de OP seguidos de uma página de OE1 na 

primeira semana; duas páginas de OE1 seguidos de uma página de OP na segunda semana; duas 

páginas de OP seguidos de uma página de OE I; e assim por diante. A partir desse momento, os 

exercícios de Ilustrações acontecem a cada seis sessões. Os outros quatro instrumentos seriam 

desenvolvidos conforme ordem em que os instrumentos são apresentados. 

 

Nível 2: Sasson (e Vítor da Fonseca) sugerem iniciar o segundo nível do PEI com Instruções. 

Os instrumentos, as unidades e as páginas seriam trabalhadas na ordem em que são 

apresentados.  
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4.7.5.3 A seqüência desenvolvida na Bahia
11, implantada por Nechama Tzaban e Rosa Maria 

Assis, representantes do ICELP. 

 

Nível 1: Os pares de instrumentos Organização de pontos e Orientação espacial I; Comparações 

e Classificações; e, Percepção analítica e Orientação espacial II serão desenvolvidos 

paralelamente, ou seja, uma unidade de um dos instrumentos seguida de uma unidade do outro 

instrumento, intercalando-se a cada seis páginas (mais ou menos) desses pares de instrumentos, 

uma página do instrumento Ilustrações. 

 
Nível 2: Os instrumentos serão trabalhados, um de cada vez, na ordem em que são 

apresentados: Progressões numéricas, Relações familiares, Instruções, Relações temporais, 

Relações transitivas, Silogismos e Desenho de padrões. 

 

4.8 Três providências a serem tomadas antes de implantar o PEI (adaptado de Cruz, Pieroni 

Rodrigues e Cunha, 2000 e Cruz e Pieroni Rodrigues, 2006a). 

 

4.8.1. Sensibilização de professores, coordenadores, gerentes, pais e estudantes. 

 

A tarefa de apresentar o PEI para educadores e estudantes é uma tarefa complexa. O que se 

pretende é interessar e motivar pessoas para que participem ou indiquem outras pessoas para 

participar de um programa de desenvolvimento da inteligência. O número de pessoas não deve 

ser menor do que dez nem maior do que 25 e o tempo não deve exceder a duas horas. 

 

Sugestão de seqüência de procedimentos para sensibilizar educadores e estudantes. 

 

 O mercado de trabalho e a educação (Contextualização e mediação do significado). 

 

A Sociedade em geral e o mercado de trabalho em particular estão exigindo um perfil de 

desempenho dos cidadãos e trabalhadores muito diferente do que se desejava até bem 

recentemente. A família, a escola e o professor nem sempre conseguem coordenar seus esforços 

no sentido de preparar pessoas para atender a essas novas demandas. As principais carências do 

cidadão/trabalhador, segundo pesquisas, dizem respeito à necessidade de aumento de sua 

                                                        
11 Seqüência do PEI I adotada nas duas pesquisas apresentadas neste texto. 
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escolaridade, do desempenho de certas competências pessoais e da melhoria do seu 

funcionamento cognitivo. 

 

 O problema do Professor Feuerstein (Sensibilização e mediação do significado). 

 

No final da década de 40 coube a Feuerstein a tarefa de educar centenas de crianças e jovens 

(órfãos da guerra) para que se tornassem cidadãos autônomos e produtivos. O problema não era 

um problema acadêmico e Israel não podia se dar ao luxo de perder centenas de cidadãos. Era 

necessário fazer muito mais do que uma monografia. Na época, os behavioristas, a partir da 

avaliação estática do quociente de inteligência, e os desenvolvimentistas, tendo como suporte o 

trabalho de Piaget (colega, amigo e ex-professor de Feuerstein) respectivamente sentenciaram: 

deficientes mentais irrecuperáveis e nada pode ser feito. 

 

Tendo como base seus conhecimentos anteriores, sua visão de mundo e um sistema de crenças 

Feuerstein construiu, inicialmente duas teorias. A Teoria da Modificabilidade Cognitiva 

Estrutural (MCE) que tem como aspecto nuclear outra teoria: a Experiência de Aprendizagem 

Mediada (EAM). Em seguida, tendo como base a EAM criou a LPAD (Avaliação Dinâmica do 

Potencial da Aprendizagem), um sistema de avaliação dinâmica que envolve a utilização de 

diversos instrumentos. Finalmente, a partir da análise dos instrumentos da LPAD, criou o 

Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI), um instrumento de intervenção, ou seja, um 

programa de desenvolvimento cognitivo. 

 

Feuerstein avaliou o potencial de aprendizagem das pessoas e a partir dos resultados dessa 

avaliação aplicou o PEI. O final da história foi feliz: as crianças e jovens sob sua 

responsabilidade tornaram-se cidadãos normais, úteis e produtivos. 

 

A partir de 1980 começou a divulgação de seu trabalho. Todos os anos, em julho, acontecem 

seminários de preparação de pessoas interessada em aplicar as idéias concebidas por Feuerstein 

no desenvolvimento da inteligência de qualquer pessoa, em qualquer idade. O PEI é aplicado 

com sucesso em mais de 40 países: Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Espanha, França, 

Holanda, Itália, Israel, Portugal e Venezuela, por exemplo. No caso do Brasil (Bahia), Espanha, 

Israel e Venezuela, o PEI foi ou está sendo aplicado como parte do currículo escolar. 
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 Características relevantes do PEI (Sensibilização e mediação do significado): Instrumentos, 

Clientelas possíveis, Crenças Critérios de mediação, Objetivos, por exemplo. 

 

 Analise conceitual do objetivo amplo do PEI (Sensibilização e mediação do significado). 

 

Aumentar a modificabilidade cognitiva estrutural de uma pessoa que apresente atraso em 

relação à sua exposição a estímulos e experiências de vida 

 

 Apresentação dos objetivos específicos do PEI 

 

1. Corrigir funções cognitivas deficientes. 

2. Adquirir vocabulário, códigos, conceitos, operações e relações relevantes para as 

tarefas do PEI, bem como para a resolução geral de problemas. 

3. Desenvolver motivação intrínseca por meio da formação de hábitos. 

4. Desenvolver o pensamento reflexivo e o insight. 

5. Desenvolver motivação intrínseca em relação à tarefa. 

6. Mudar o papel de receptor passivo e reprodutor de dados para o de gerador ativo de 

novas informações. 

 

 Atividades para compreender melhor os objetivos específicos do PEI (Sensibilização, 

mediação da intencionalidade e reciprocidade, mediação do significado e mediação da 

transcendência). 

 

1. Resolução pelos participantes de uma tarefa complexa sem ajuda (E O R ) 

 

A reprodução de material do PEI não é permitida pelo autor, portanto, é necessário selecionar 

uma situação-problema ou um par de situações-problema para que a pessoa possa, tentar 

inicialmente resolvê-la sem ajuda (pré-teste). 
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2. Mediação (E H O H R) 

 

Perguntar, para quem não sentiu dificuldades, como resolveu o problema. Identificar e chamar a 

atenção dos demais sobre as funções cognitivas eficientes. Perguntar, para quem sentiu 

dificuldades, como resolveu o problema. Identificar e chamar a atenção dos demais, com muito 

cuidado, sobre as funções cognitivas deficientes. Mediar: intencionalidade e reciprocidade; 

transcendência; significado, sentimento de competência; comportamento de compartilhar; 

busca, planejamento e alcance dos objetivos; elaboração de categorias cognitivas, conduta 

planejada, busca sistemática de informações; por exemplo. 

 

3. Continuação da resolução da tarefa ou resolução de uma tarefa semelhante pelos 

participantes após mediação ( E O R ) 

 

4. Comparação entre os resultados (quantitativos e qualitativos) da primeira e da terceira 

atividade 

 

4.8.2 Realização de avaliação inicial dos alunos. 

 

Muito pode ser feito com o objetivo de identificar funções cognitivas deficientes; o tipo e a 

quantidade de mediação necessária; e, a reação das pessoas diante de estratégias apresentadas: 

aplicação de alguns instrumentos da LPAD, aplicação de cinco páginas complexas, abstratas e 

desafiadoras dos cinco primeiros instrumentos do PEI, aplicação do Teste Ross de processos 

cognitivos e aplicação de provas objetivas de Língua Portuguesa e Matemática.  

 

4.8.3. Elaboração de calendário de aplicação. 

 

Um calendário é um organizador muito útil que ajuda o mediador a lidar com diversas fontes de 

informações referentes às suas turmas de PEI (ver anexo 4). 
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4.9 Perfil do mediador do PEI. 

 

4.9.1 Introdução. 

 

Mager e Beach Jr. (1976) apresentam sugestões sobre a descrição clara e precisa de um perfil 

profissional. De acordo com eles, é preciso: descrever o trabalho; definir tarefas; estabelecer as 

etapas de cada tarefa; e, indicar as características dos trabalhadores. Da análise da Classificação 

Brasileira de Ocupações, CBO 2002 (2007) é possível construir um modelo de elaboração de 

perfis profissionais que aborde: descrição sumária do trabalho, características do trabalho, 

principais tarefas e correspondentes passos e competências pessoais relacionadas. Finalmente, 

Tebar (2203) apresenta, com detalhes, o perfil do mediador de programas de desenvolvimento 

cognitivo. 

 

A partir dessas informações foi elaborado um perfil de desempenho do mediador do PEI. A 

finalidade de definição de um perfil tal como apresentado a seguir é operacionalizar, de certa 

maneira, os aspectos didáticos propostos por Feuerstein, além de se constituir num guia para a 

preparação de aplicadores do PEI e num roteiro para observação e preparação em serviço de 

mediadores. 

 

4.9.2 Perfil do desempenho desejado do mediador do PEI. 

 

Descrição sumária 

 

O mediador do PEI é um educador de crianças, jovens, adultos e idosos - preparado e 

certificado para a aplicação dos princípios propostos por Feuerstein - que acredita na 

capacidade do ser humano de modificar-se, independentemente de idade, condição social e 

pessoal. É capaz de desencadear processos geradores de autonomia, do sentimento de 

competência e de mudar o estilo cognitivo dos seus alunos. 
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Principais tarefas: 

 

1. Planejar as aulas de desenvolvimento cognitivo. 

 

1.1 Resolver todos os exercícios. 

1.2 Analisar as páginas de cada unidade para identificar o critério de agrupamento. 

1.3 Elaborar plano de unidade a partir dos parâmetros do mapa cognitivo: 

 

1.3.1 estabelecendo os objetivos amplos; 

1.3.2 indicando conteúdos envolvidos; 

1.3.3 identificando as operações cognitivas envolvidas; 

1.3.4 identificando as funções cognitivas que poderão ser trabalhadas; e, 

1.3.5 indicando o grau de complexidade, abstração e eficiência das tarefas. 

 

1.4 Elaborar plano de aula: 

 

1.4.1 definindo objetivos específicos; 

1.4.2 identificando vocabulário e conceitos novos; 

1.4.3 listando dificuldades previstas dos mediados e indicando soluções possíveis; 

1.4.4 estabelecendo princípios relevantes a serem trabalhados; 

1.4.5 estabelecendo transcendências relevantes para poder compará-las com as produzidas 

pelos mediados ou para serem por eles analisadas; 

1.4.6 elaborando conjuntos de perguntas por página da unidade para servir de suporte para 

a etapa discussão, que provoquem pelo menos as mediações de intencionalidade e 

reciprocidade, significado e transcendência; e, 

1.4.7 indicando como será realizada a avaliação do progresso do aluno. 

 

1.5 Elaborar calendário de aplicação. 
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2. Desenvolver a aula conforme plano elaborado. 

 

2.1 apresentar a página (introdução: 5 a 10min): 

 

2.1.1 relembrando aprendizagens anteriores relevantes; e, 

2.1.2 chamando atenção para as semelhanças e as diferenças entre a página atual e as 

anteriores. 

 

2.2 solicitar que os mediados realizem a tarefa (trabalho autônomo: 20 a 25min): 

 

2.2.1 pedindo que eles pensem antes de agir e elaborem um plano de trabalho; 

2.2.2 acompanhando a resolução das tarefas e oferecendo assessoria sem dar respostas; 

2.2.3 orientando os mediados no momento da realização da tarefa; e, 

2.2.4 levantando indicadores de progresso. 

 

2.3 desenvolver pelo menos os critérios universais de mediação (discussão: 20 a 25 min): 

 

2.3.1 realizando as perguntas antecipadamente elaborado para a página; 

2.3.2 aguardando sem ansiedade a ocorrência de respostas; 

2.3.3 obtendo princípios relevantes e correspondentes transcendências; 

2.3.4 solicitando justificativas lógicas; 

2.3.5 elogiando participações; 

2.3.6 usando informações fornecidas; e, 

2.3.7 administrando a impulsividade dos mediados. 

 

2.4 obter dos mediados um resumo da aula (resumo: 5 a 10min): 

 

2.4.1 levantando aprendizagens realizadas; 

2.4.2 obtendo opiniões sobre objetivos alcançados; e, 

2.4.3 levantando indicadores de progresso. 
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3. Avaliar o desempenho dos mediados: 

 

3.1 levantar funções cognitivas deficientes dos mediados no início de cada instrumento, 

unidade ou página (avaliação inicial); 

3.2 levantar funções cognitivas eficientes e deficientes e ou indicadores de progresso dos 

mediados durante a realização dos exercícios propostos em cada página (avaliação no 

processo); 

3.3 levantar funções cognitivas deficientes e ou indicadores de progresso dos mediados durante 

a discussão(avaliação no processo); 

3.4 levantar opiniões por escrito dos mediados, de outros professores, de outros educadores, dos 

pais, por exemplo, sobre resultados da intervenção (avaliação no processo); 

3.5 levantar funções cognitivas deficientes dos alunos no final de cada página e ou ao final de 

cada unidade e ou ao final do instrumento (avaliação final); 

3.6 registrar de forma sistemática as informações coletadas; e 

3.7 replanejar seu trabalho em função das avaliações realizadas. 

 

4. Avaliar seu próprio desempenho. 

 

4.1 reconhecer suas limitações; 

4.2 identificar carências; 

4.3 pesquisar temas relevantes; e,  

4.4 estudar esses temas. 

 

5. Acreditar que todos os seres humanos, sem exceção, são modificáveis. 

 

5.1 levantar funções cognitivas deficientes, no início do processo de intervenção; 

5.2 levantar indicadores de progresso dos mediados, durante o processo e ao seu final; 

5.3 estabelecer conclusões sobre a modificabilidade dos mediados; e,  

5.4 divulgar os resultados. 



 

 

164 

 

Parte B: Pesquisa de campo � Metodologia. 
 

5 Metodologia. 

 

5.1 Delimitação do problema. 

 

A Sociedade e o mercado de trabalho exigem de cidadãos e trabalhadores, nos últimos tempos, 

um perfil de desempenho diferente daquele até então aceito. As principais carências do 

trabalhador dizem respeito, dentre outras necessidades, ao desempenho de certas competências 

pessoais e a melhoria do funcionamento cognitivo. As escolas, responsáveis pela preparação 

dessas pessoas para viver em Sociedade - o que inclui a preparação para o mundo do trabalho - 

não costumam realizar ações educacionais intencionais na direção da melhoria do 

desenvolvimento cognitivo de seus alunos. O foco do presente estudo está na possibilidade da 

Escola realizar intencionalmente o desenvolvimento cognitivo de estudantes, futuros 

trabalhadores. utilizando um programa já existente, criado e estruturado para essa finalidade. 

 

5.2 Objetivos. 

 

5.2.1 Amplo: Avaliar o efeito do primeiro nível do Programa de Enriquecimento Instrumental 

(PEI I) no desenvolvimento cognitivo de estudantes da 3ª série de Escolas pública ou privada de 

Ensino Médio. 

 

5.2.2 Específicos: 

 

 Avaliar o desempenho cognitivo inicial dos alunos. 

 Aplicar o Programa de Enriquecimento Instrumental nível I (PEI I) em parte dos estudantes 

avaliados, tendo como suporte os resultados da avaliação inicial. 

 Realizar avaliações intermediárias. 

 Coletar informações sobre o desempenho final dos aprendizes. 

 Avaliar o efeito do Programa sobre o desempenho cognitivo dos estudantes. 
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5.3 Hipótese de investigação. 

 

O desempenho cognitivo dos estudantes da 3ª série do Ensino Médio, de Escolas Pública ou 

Privada, que foram submetidos ao primeiro nível do Programa de Enriquecimento Instrumental 

(PEI I) será melhor que o desempenho cognitivo de alunos não expostos ao Programa. Em 

outras palavras, o Programa de Enriquecimento Instrumental nível I (PEI I) promove o 

desenvolvimento cognitivo das pessoas. 

 

5.4 Caracterização das amostras. 

 

A primeira pesquisa foi realizada em 2002 e 2003, no Centro de Formação Profissional 

�James C. Stewart� da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), como parte de 

Convênio existente entre essa Instituição e a Fundação de Apoio para a Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo (FAFE). Os mediadores, certificados pelo ICELP, que 

desenvolveram as atividades de avaliação e intervenção foram José Luiz Pieroni Rodrigues, 

Marcio Cruz, Nadya Regina Alcaraz Ferreira e Sylvio Benedicto Cruz. 

 

No período de fevereiro a dezembro de 2002, os estudantes indicados pela direção da escola 

para participarem do projeto eram 28 alunos da 3ª série do Ensino Médio (período noturno) de 

diferentes escolas públicas da Grande São Paulo, selecionados pela CPTM para participarem do 

Curso Técnico Profissionalizante (Habilitação: Transporte sobre trilhos), realizado nos períodos 

da manhã e tarde, no Centro de Formação Profissional. O grupo experimental 1 que participou 

do PEI I, envolvia quinze pessoas (doze rapazes e três moças), com idade média igual a 

dezesseis anos e seis meses no início da atividade; e, o grupo de controle 1, que não participou 

do Programa, treze pessoas (onze rapazes e duas moças), com idade média igual a dezesseis 

anos e nove meses no início da atividade. As quatro aulas semanais de PEI I, com duração de 

50 minutos cada uma, foram desenvolvidas nas manhãs das terças-feiras, em horário escolar. 

Esses estudantes, com evolução escolar sem repetência, não apresentavam problemas de 

aprendizagem.  
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No período de fevereiro a dezembro de 2003, outros 28 estudantes (18 rapazes e dez moças), 

com idade média igual a dezesseis anos e oito meses no início da atividade, do Curso Técnico 

Profissionalizante (Habilitação: Transporte sobre trilhos) do Centro de Formação Profissional 

�James C. Stewart� da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), com o mesmo 

perfil e nas mesmas condições, participaram do PEI I, como grupo experimental 2. 

 

A segunda pesquisa foi realizada, no período de março a novembro de 2005, na Escola 

Estadual Bispo Dom Gabriel, em Jundiaí. A amostra foi constituída de 40 alunos da 3ª série do 

Ensino Médio. O grupo experimental 3 que participou do PEI I, envolvia 24 pessoas (oito 

rapazes e dezesseis moças), com idade média de dezesseis anos e oito meses no início da 

atividade; e, o grupo de controle 2, que não participou do Programa, dezesseis pessoas (cinco 

rapazes e onze moças), com idade média de 17 anos e quatro meses no início da atividade. As 

cinco aulas semanais de PEI I, com duração de 50 minutos cada uma, foram desenvolvidas aos 

sábados, como parte do Programa Escola da Família, sem nenhum ônus para a escola e para os 

alunos. Esses estudantes, com evolução escolar sem repetência, não apresentavam problemas de 

aprendizagem. Os mediadores, certificado pelo ICELP, que desenvolveram as atividades de 

avaliação e intervenção foram Nadya Regina Alcaraz Ferreira e Sylvio Benedicto Cruz que 

realizaram trabalho voluntário. 

 

Em resumo, foram envolvidos no projeto 96 estudantes (54 rapazes e 42 moças). Sessenta e sete 

desses alunos participaram dos grupos experimentais que se submeteram ao PEI e as outras 29 

pessoas integraram os grupos de controle, não participando, portanto, da aplicação do 

Programa. Assim: 

 

Pesquisas: Primeira. Segunda. 
Instituições: CPTM (2002). CPTM (2003). Bispo D. Gabriel (2005). 

Grupos (): nº (rapazes, moças). nº (rapazes, moças). nº (rapazes, moças). 
Experimental 1:  15 (12, 3)   
de Controle 1: 13 (11,2)   
Experimental 2:  28 (18, 10)  
Experimental 3:   24 (8, 16) 
de Controle 2:   16 (5, 11) 

Totais: 28 (23,5) 28 (18,10) 40 (13, 27) 
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5.5 Possíveis condições não favoráveis que merecem ser lembradas. 

 

Quase todas as pesquisas educacionais, realizadas em escolas públicas ou privadas, precisam 

levar em consideração certas condições que podem interferir nos resultados pretendidos. Vale a 

pena citar as seguintes: 

 

1. Interferência de critérios escolares e dos alunos para a seleção de grupos experimentais e de 

controle, o que dificulta a formação de grupos equivalentes. 

2. Duração das aulas: 45 ou 50 minutos, tempo menor do que uma hora, que é o recomendado 

para uma aula de PEI. 

3. Impossibilidade, quase sempre, de desenvolvimento do PEI no horário escolar. 

4. Desenvolvimento das quatro ou cinco aulas semanais de PEI I em bloco e em um único dia. 

5. Dificuldade para realizar avaliações no grupo de controle. 

6. Manutenção de assiduidade, no caso de aulas aos sábados. 

7. Desistência do Programa por razões típicas de alunos de 3ª série do Ensino Médio que se 

preparam para entrar no mercado de trabalho: oportunidade de estágio, oportunidade de 

emprego, matrícula em curso preparatório para o vestibular, matrícula em cursos que 

complementam a formação, por exemplo. 

8. Sistemas escolares de ensino e de avaliação da aprendizagem que impedem ou dificultam 

uma das principais finalidades das pesquisas educacionais que é verificar o efeito de variáveis 

sobre as notas. 

 

5.6 Planejamento global das atividades de avaliação e de aplicação do PEI I. 

 

 Avaliações. 
Grupos. Inicial. PEI I. Final. 

Experimentais: X X X 

de controle: X  X 

 

5.7 Coleta de informações. 

 

A coleta de informações foi realizada, junto aos alunos, em três momentos: na avaliação inicial, 

em avaliações intermediárias e na avaliação final. 
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Os alunos foram avaliados inicialmente a partir da aplicação de alguns instrumentos da 

LPAD12 (Figuras complexas de Rey e de Feuerstein, Matrizes progressivas clássicas de Raven e 

Organização de pontos), do Teste Ross de processos cognitivos e de provas objetivas de Língua 

Portuguesa e Matemática. Nos instrumentos da LPAD, foram criadas situações de avaliação 

dinâmica, quando possível. 

 

As finalidades dessa avaliação inicial são as seguintes: 

 

1. Oferecer uma linha de base do desempenho cognitivo dos alunos diante de tarefas 

complexas, dos pontos de vista quantitativo e qualitativo. 

2. Indicar funções cognitivas deficientes que deverão ser mediadas durante a aplicação do PEI I. 

3. Oferecer informações que subsidiem mediações em pessoas com aparente dificuldade para 

mudar suas estratégias cognitivas. 

4. Dar subsídios para que o mediador selecione, com maior propriedade o tipo de mediação 

(oral e ou oral com figuras e esquemas, por exemplo) e defina ou redefina sua intensidade 

(maior, igual ou menor a mediação realizada). 

 

Durante a aplicação do PEI I, a coleta de dados (avaliação intermediária) foi realizada a partir 

de duas ações: aplicação do instrumento Organização de pontos e ou depoimentos colhidos a 

partir de aplicação de questionário.  

 

Os alunos foram avaliados, ao final da aplicação do PEI I, a partir da reaplicação dos 

instrumentos da LPAD (Figuras complexas de Rey e ou de Feuerstein, Matrizes progressivas 

clássicas de Raven e Organização de pontos), do Teste Ross de processos cognitivos e de 

provas objetivas de Língua Portuguesa e Matemática. Mais uma vez, nos instrumentos da 

LPAD, foram criadas situações de avaliação dinâmica, quando possível. 

                                                        
12 A psicóloga Nadya Regina Alcaraz Ferreira, formadora de PEI e aplicadora da LPAD participou da aplicação dos 

instrumentos da LPAD, nas avaliações inicial, intermediária e final. 
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5.8 Descrição dos instrumentos utilizados. 

 

5.8.1 Instrumentos de avaliação. 

 

5.8.1.1 Figuras complexas de Rey e de Feuerstein. 

 

Descrição: exige que a pessoa realize cópias e desenhos de memória de figuras complexas 

compostas por outras figuras. Avalia as habilidades de integração e organização (em oposição a 

percepção episódica da realidade) e habilidades gráficas. 

 

Funções cognitivas relevantes para a solução das tarefas. 

 

Entrada: percepção clara e precisa da figura como um todo, das figuras componentes, também 

consideradas como outros todos e dos detalhes; comportamento exploratório sistemático; 

utilização de vocábulos e conceitos adequados na percepção e organização das figuras: 

retângulo, diagonais, mediatrizes, losango, hexágono, triângulo, trapézio, por exemplo; 

emprego de um sistema estável de orientação espacial para descrever os elementos 

componentes da figura e as relações existentes entre eles; seleção da seqüência espacial e 

temporal para cópia e reprodução, de memória, das figuras; conservação, permanência e 

constância do objeto (figuras e as relações entre elas);precisão e exatidão na coleta de 

informações das figuras dadas; e, utilização simultânea de várias fontes de informação. 

Elaboração: seleção de dados relevantes que podem se tornar pistas para a identificação das 

figuras; comportamento comparativo espontâneo; percepção das estruturas globais que formam 

a figura, na escolha de seqüência de cópia e de reprodução; comportamento planejado; 

elaboração de categorias cognitivas: conceitos (o que é um losango e quais são suas 

características essenciais, por exemplo) e princípios (as diagonais do retângulo se cruzam no 

centro da figura, por exemplo); e, comportamento somativo na contagem espontânea de partes, 

por exemplo. 

Saída: eliminação de respostas por ensaio-e-erro, não iniciando o desenho por um detalhe, por 

exemplo; precisão e exatidão nas cópias e nos desenhos de memória; eficácia no transporte 

visual no momento da comparação entre a figura copiada e o modelo e entre a figura desenhada 

de memória e a figura interiorizada, por exemplo; e, controle da impulsividade. 
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Um exemplo de figura complexa (Feuerstein, 2000, figura 8) detalhada em treze elementos: 

 

1. Hexágono regular. 
2. Três diagonais do hexágono. 
3. Triângulo equilátero. 
4. Trapézio isósceles à esquerda. 
5. Triângulo isósceles interno ao trapézio. 
6. Triângulo isósceles inferior esquerdo. 
7. Retângulo maior à direita. 
8. Retângulo menor à direita. 
9. Segmento vertical na parte superior. 
10. Quatro segmentos inclinados. 
11. Dois círculos. 
12. Retângulo interno ao hexágono. 
13. Apótema. 

 

 

 

Critérios para a avaliação dos elementos do desenho: dá-se um ponto por elemento 

corretamente desenhado. Se o elemento desenhado estiver na posição correta acrescenta-se mais 

um ponto. No caso do elemento não ser reconhecido ou estar ausente, atribui-se zero como 

pontuação. Número máximo de pontos: 26 pontos. 

 

Critérios para a avaliação da organização apresentada no desenho: Se o desenho não 

apresentar qualquer tipo de organização, nada é acrescentado ao total. Quando existir algum 

tipo de organização, acrescentam-se 1,5 pontos. No caso de existir organização razoável, 

acrescenta-se 3. Se o desenho estiver bem organizado acrescenta-se 4,5 pontos. Se o desenho 

estiver metodicamente organizado, acrescentam-se seis pontos. Número máximo de pontos a 

ser acrescentado: seis pontos. 

 

Total máximo de pontos: 32 pontos. 
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Aplicação: é realizada em cinco fases, distribuídas pelas três etapas de aplicação da LPAD. 

Assim: 

 

Etapas de aplicação da LPAD: Pré teste. Aprendizagem 
mediada. 

Pós teste. 

Fases de aplicação do instru-
mento13. 

Cópia 1. Desenho de 
memória 1. 

Mediação. Cópia 2. Desenho de 
memória 2 

 

Trecho inicial de interação mediador-mediados durante a fase de aprendizagem mediada. 

 

Mediador: Alguém deu nome a essa figura? 

Quase todos: Não! 

Mediador: Que nome vocês poderiam dar a figura como um todo, por associação? 

Anita: Parece um peixe! 

João: Para mim, lembra um foguete! 

Mediador: Eu aceito esses dois nomes. Cada um escolha o nome que quiser. O importante é 

nomear coisas não familiares e que não possuam um nome universal. E por quê? Quando eu 

dou nome para algo que desconheço, isso facilita a interiorização desse objeto. 

Mediador: Continuando, durante a cópia e o desenho de memória de que maneira você traçaram 

a figura? Em outras palavras, por onde vocês começaram? 

Oto: Eu comecei pelo hexágono que está no centro do foguete. 

Cíntia: Eu também. 

Flor: Eu não, meu ponto de partida foi o pequeno retângulo na parte inferior direita da figura. 

Mediador: Diga-me Oto, O que é um hexágono e por que você o escolheu para iniciar a cópia 

da figura? 

Oto: É uma forma geométrica com seis lados e seis ângulos iguais. Eu a escolhi por ser básica 

para o traçado das demais figuras que compões o foguete. 

Mediador: Cíntia, você concorda com Oto? Por que sim? Por que não? 

Cíntia: Concordo e mais: o traçado de suas diagonais ajuda a localizar as outras figura além de 

dar pistas sobre seus tamanhos. 

Mediador: E depois como vocês continuaram? 

Carlos: Eu tracei as três diagonais. Elas dividem o hexágono em seis ... 

                                                        
13 O participante usa caneta de quatro cores e, durante os traçados (cópia ou desenho de memória) e muda de cor a cada 45 
segundos, orientado pelo mediador.  



 

 

172 

 

5.8.1.2 Matrizes Progressivas Clássicas de Raven. 

 

Descrição: exige que a pessoa perceba o princípio inerente ao problema e o aplique na 

resolução do próprio problema. Exige, ainda, que a pessoa aplique esse princípio recém 

aprendido na resolução de outros problemas. Compreende cinco séries, cada uma com doze 

situações-problema (A, B, C, D e E) que exigem como resposta escolher, dentre seis ou oito 

alternativas, aquela que é correta. As tarefas envolvem orientação espacial (A), multiplicação 

lógica (B), conjuntos de critérios simultâneos (C), raciocínio matemático (D) e análise de 

processos complexos (E).  

 

Funções cognitivas relevantes para a solução da tarefa. 

 

Entrada: percepção clara e precisa das qualidades essenciais das figuras e de suas relações; 

comportamento exploratório sistemático para facilitar a percepção das características e das 

relações existentes entre figuras dadas numa certa ordem; utilização de vocábulos e conceitos 

adeqüados tais como forma, quadrado, direção, vertical, horizontal, linha, coluna, por exemplo; 

orientação espacial (da esquerda para a direita, de cima para baixo, dentro, fora, por exemplo); 

conservação e constância de determinados elementos das seqüências; e, trabalho com mais de 

uma fonte de informações. 

Elaboração: percepção e definição clara do problema em cada uma das séries; diferenciação 

entre dados relevantes e irrelevantes para a solução do problema (aumenta um da esquerda para 

e direita e de cima para baixo, por exemplo); comparação entre as figuras de uma mesma linha 

e de uma mesma coluna; utilização do raciocínio analógico (a está para b assim como c está 

para d ou a : b :: c : d); utilização do raciocínio hipotético-inferencial, levantando e testando 

hipótese de solução do problema; elaboração de plano global de trabalho; e, comportamento 

somativo espontâneo. 

Saída: utilização de vocabulário adequado; precisão e exatidão na apresentação da resposta; e, 

controle da impulsividade. 
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Um exemplo de tarefa típica do instrumento criada por Feuerstein (2000): 

 

 

 

Aplicação: os dois primeiros exercícios de cada série foram mediados (baixa intensidade de 

mediação, intencionalmente) para os estudantes, por meio de perguntas semelhantes às 

apresentadas a seguir: Existem instruções? O que vocês acreditam que é para fazer. Qual é a 

resposta correta? Por que essa resposta é correta? Justifique logicamente. Qual é a pior 

resposta? O que há de correto na resposta 3? E assim por diante. A avaliação dinâmica neste 

instrumento é possível quando a avaliação é individual. No caso de avaliação de grupos de 

pessoas a estratégia precisaria ser diferente, conforme observação apresentada na tabela da 

página 31 deste documento, o que não aconteceu. Mesmo assim, essa avaliação permitiu a 

observação de desempenho verbal mais claro e preciso no decorrer das apresentações das 

justificativas lógicas de respostas, devidamente registradas. 

 

5.8.1.3 Organização de pontos. 

 

Descrição: exige que a pessoa observe uma nuvem de pontos e identifique e trace figuras 

apresentadas como modelos. Avalia a capacidade da pessoa para: organizar um campo 

desestruturado, usando estratégias cognitivas para superar fatores de percepção obstrutivos; 
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superar conflitos de percepção, causados pela mudança de posição das figuras e por suas 

superposições, usando estratégias cognitivas; aprender a estabelecer relações virtuais e projetá-

las em novas situações; e, aprender a planejar em função da complexidade da tarefa e a inibir a 

impulsividade. 

 

Funções cognitivas relevantes para a solução da tarefa. 

 

Entrada: percepção clara e precisa dos aspectos essenciais das figuras planas dadas como 

modelos; comportamento exploratório sistemático na identificação de figuras a partir de pistas 

construídas tendo como base os aspectos essenciais dos modelos; orientação espacial na 

identificação de figuras com posição diferente em relação ao modelo; conservação, constância e 

permanência da forma e do tamanho do objeto; e, precisão e exatidão na coleta de informações 

sobre as figuras dadas. 

Elaboração: diferenciação entre dados relevantes e irrelevantes que podem se tornar pistas para 

a identificação das figuras; comportamento comparativo, ou seja, estabelecimento de 

semelhanças e diferenças, por exemplo, entre a figura encontrada e o modelo; utilização do 

raciocínio hipotético-inferencial na produção de hipóteses de trabalho: se numa nuvem de 

pontos existem quatro pontos com a mesma distância entre eles e com quatro ângulos de mesma 

medida, então a figura é um quadrado; comportamento planejado; elaboração de categorias 

cognitivas; comportamento somativo na contagem expontânea de pontos, por exemplo; e, 

estabelecimento de relações virtuais. 

Saída: projeção de relações virtuais; eliminação de respostas por ensaio-e-erro; eficácia no 

transporte visual no momento da comparação entre a figura encontrada e o modelo; e, controle 

da impulsividade que pode ser observado pela diminuição progressiva do uso da borracha. 

 

Na página 31 deste documento, Organização de pontos é indicado para a aplicação em grupo 

junto a pessoas com idade menor do que dez anos. Essa indicação tem como base o nível de 

complexidade das tarefas de organização de pontos selecionadas. Elas são muito simples para 

pessoas com idade superior a dez anos. No caso de jovens com idade em torno de dezesseis 

anos, resolveu-se aplicar tarefas mais complexas. 
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A seguir, exemplo de tarefa complexa (Sasson, 1997), acompanhada das respostas: 

 

Instruções: 

 

 
 

1. Reproduza em cada um dos catorze quadros abaixo duas ou três figuras das cinco figuras 
apresentados no quadro acima, conforme exemplo. É proibido repetir figuras. 
2. Mantenha a forma e o tamanho de cada figura. 
3. Ignore as mudanças de orientação e a sobreposição de figuras. 
4. Utilize todos os pontos de cada quadro. 
5. Não use o mesmo ponto para mais de uma figura. 
6. Resolva os quadros na ordem indicada, de 1 a 14, sem �pular� nenhum deles. 
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Aplicação: 

 

1. Introdução: A tarefa que vocês vão realizar é complexa e desafiadora. Leiam a instrução. 

Respondam: Qual é a tarefa que vocês devem realizar? 

 

2. Resolução sem ajuda: Alguém tem alguma dúvida sobre o que fazer? Resolvam 

individualmente a tarefa. Acompanhamento do trabalho dos alunos para identificar e registrar 

funções cognitivas deficientes. 

 

3. Análise de desempenhos e orientação para a tarefa: Interrompam, por favor, o trabalho (após 

oito minutos de trabalho). Marquem o último campo que vocês trabalharam. Contem o número 

total de figuras completas identificadas e traçadas e registrem o resultado na margem direita da 

folha. Gostaria de conversar um pouco com vocês antes que vocês continuem. 

 

Como vocês fizeram? Eu percebi que vocês iniciaram a tarefa imediatamente após a solicitação 

para resolver a tarefa. Vocês pensaram antes de fazer? Vocês levaram em consideração todas as 

informações disponíveis, explícitas ou não. Alguém fez um plano? Sim? Apresente as etapas de 

seu plano, por favor. 

 

Não? Vamos fazer um plano juntos, como se a estivéssemos pensando em voz alta! Vamos reler 

as instruções. Elas estão claras? O que é dado? O que é pedido? O que é proibido? Quantas 

figuras por campo? Podem aparecer figuras iguais? Vocês conhecem essas figuras? Quais são 

as figuras conhecidas? E as desconhecidas, que nomes podemos dar a elas por associação. 

Quais as características de cada figura? Quantos pontos cada figura precisa para ser construída? 

Que pistas devo considerar para identificar cada uma das figuras numa nuvem de pontos? 

Vocês notaram que o triângulo é a única figura que envolve número impar de pontos? Qual a 

relação entre o triângulo e o quadrado? Isso ajuda ou dificulta a tarefa? O que fazer, então? 

 

Contar os pontos é importante? Por que? Que informações eu obtenho quando o número de 

pontos é dez? Existe um triângulo nesse campo? Por que sim? Por que não? Que figura eu vou 

traçar com certeza (quadrado)? Eu sei com certeza qual é a figura com seis pontos que vou 

traçar? Se um campo tiver quinze pontos que figura necessariamente eu vou traçar (triângulo)? 

Quais as hipóteses com relação as outras duas figuras (cabana e degrau ou quadrado e telha)? 
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Vamos escrever no quadro um plano: 

 

1º Dar nome as figuras (já foi feito!). 
2º Contar os pontos. 
3º Levantar hipóteses sobre as figuras existentes. 
4º Identificar as figuras e traçá-las (triângulo por último, não esquecer!). 
5º Avaliar os resultados comparando as figuras traçadas com os modelos. 

 

4. Resolução com ajuda: Alguém ainda tem dúvida sobre a tarefa? Resolvam individualmente a 

tarefa. Registro de funções cognitivas deficientes identificadas durante a mediação. 

Acompanhamento do trabalho dos alunos para identificar e registrar funções cognitivas 

deficientes e perceber a resposta dos alunos à mediação realizada. 

 

5. Discussão e encerramento: Vocês seguiram o plano elaborado por nós? Os resultados foram 

melhores? Alguém não o seguiu? Por quê? Mesmo assim os resultados foram melhores? Vocês 

encontraram ainda alguma dificuldade para resolver a tarefa? Entreguem-me a folha com as 

tarefas resolvidas. 

 

5.8.1.4 Teste Ross de processos cognitivos: avalia desempenhos de análise, síntese e avaliação 

(Bloom, Engelhart, Furst, Hill, e Krathwohl, 1973). São 105 itens agrupados em oito seções: 

analogias (14 itens), raciocínio dedutivo (18 itens), premissas ausentes (8 itens), raciocínio 

abstrato (14 itens), síntese seqüencial (10 sentenças), estratégias de questionamento (12 itens), 

análise de informações relevantes ou irrelevantes (14 itens) e análise de atributos (15 itens). 

 

5.8.1.5 Língua Portuguesa (adaptada de Pieroni Rodrigues, 2001): avalia o desempenho de 

leitura e interpretação de textos por meio de quinze questões objetivas de múltipla escolha com 

cinco alternativas (Anexo 7). 

 

5.8.1.6 Matemática (adaptada de Cruz, 2001): avalia o desempenho de resolução de problemas 

por meio de quinze questões objetivas de múltipla escolha com cinco alternativas (Anexo 8) 
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5.8.1.7 Questionário: com cinco perguntas abertas, exige que a pessoa descreva suas 

percepções sobre a intenção do PEI, sua importância e suas aplicações. Além disso, levanta 

informações sobre a opinião de seus pais ou responsáveis. Finalmente, solicita que elas 

identifiquem as funções cognitivas trabalhadas no período. Assim: 

 

1. Até o momento, o que eu aprendi de mais importante nas aulas de PEI foi: 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... . 

 

2. Isso que eu escrevi acima, eu considero importante porque .................................................. . 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ . 

 

3. Situações da minha vida onde eu senti a importância do PEI e do que escrevi acima: 

.......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ . 
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4. Conversei com meus pais sobre o que eu escrevi acima e eles................................................... 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ . 

 

5. As funções abaixo, que eu assinalei com x, representam minha percepção das funções 

cognitivas que foram trabalhadas até o momento. 

 
Entrada: Elaboração: Saída: 

(  ) 1. Percepção clara e 

precisa. 
(  ) 2. Comportamento 
exploratório sistemático. 
(  ) 3. Utilização de vocá-
bulos e conceitos adeqüa-
dos. 
(  ) 4. Orientação espacial. 
(  ) 5. Orientação temporal. 
(  ) 6. Conservação, cons-
tância e permanência do 

objeto. 
(  ) 7. Precisão e exatidão 

na coleta de informações. 
(  )  8. Utilização de mais 

de uma fonte de informa- 
ção. 

(  ) 9. Percepção e definição clara do proble-
ma. 
(  ) 10. Diferenciação entre dados relevantes 
e irrelevantes. 
(  ) 11. Comportamento comparativo. 
(  ) 12. Ampliação campo mental. 
(  ) 13. Percepção global da realidade. 
(  ) 14. Utilização raciocínio lógico 
(  ) 15. Interiorização do próprio comporta-
mento. 
(  ) 16. Utilização do raciocínio hipotético-
inferencial. 
(  ) 17. Estabelecimento de estratégias para 

verificação de hipóteses. 
(  ) 18. Comportamento planejado. 
(  ) 19. Elaboração de categorias cognitivas. 
(  ) 20. Comportamento somativo. 
(  ) 21. Estabelecimento de relações virtuais.  

(  ) 22. Comunicação não-
egocêntrica. 
(  ) 23. Projeção de relações 

virtuais. 
(  ) 24. Comunicação sem 

bloqueios. 
(  ) 25. Eliminação de res-
postas por ensaio-e-erro. 
(  ) 26. Utilização de vocabu-
lário adequado. 
(  ) 27. Precisão e exatidão 
na comunicação da resposta. 
(  ) 28. Eficácia no transporte 

visual. 
(  ) 29. Controle da impulsi-
vidade.  
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5.8.2. Instrumentos de intervenção 

 

5.8.2.1 Os sete instrumentos do PEI I: descrição mínima, suas unidades e páginas. 

 

Instrumentos: Unidades: Páginas: 
1 Organização de pontos (OP): 

identificação de características 

únicas de objetos e a projeção de 

relações virtuais. 

1ª 
2ª 
3ª 
4ª 
5ª 

Capa, 1, E1, 2 e E2 
3, E3 e 4 

5 e 6 
7, 8, 9 
10, 11, 12 e 13 

Totais: 5 17 
2 Orientação espacial I (OE I): 

identificação de posições; ação 

de colocar-se no lugar do outro, 
para entender seu ponto de vista. 
Sistema relativo de orientação 

centrado no corpo das pessoas. 

1ª 
2ª 
3ª 
4ª 
5ª 

Capa e 1 
2 
3, 4 e 5 

6 e 7 
8, 9, 10 e 11 

Totais: 5 12 
3 Comparações (C): identificação 

de semelhanças e diferenças de 

acordo com critérios relevantes. 

1ª 
2ª 
3ª 

Capa, 1, 2, 3, 4, 5/6 
7, 8, 9/11, 10, 12/13 
14, 15/16 

Totais: 3 17 
4 Classificações (CL): agrupa-
mento de objetos, eventos e 
sentimentos, de acordo com 
certos critérios. 

1ª 
2ª 
3ª 

Capa, 1/2, 3, e 4 

5/6, 7/8, 9 e 10 
11/12, 13/14, 15, 
16/17/18, 19/20 

Totais: 3 21 
5 Percepção analítica (PA): dife-
renciação do todo e de suas 

partes, utilizando os processos de 
análise e síntese. 

1ª 
2ª 
3ª 
4ª 
5ª 
6ª 
7ª 
8ª 

Capa e 1 
2, 3, 4, e 5 
6/7, 8/9 e 10 

11/12 
13, 14, 15, 16 e 17  
18, 19 e 20  
21/22 
23 e 24/25 

Totais: 8 26 
6 Orientação espacial II (OE II): 

identificação de posições e a ação 

de colocar-se no lugar dos outros, 
para entender seu ponto de vista. 
Sistema absoluto de orientação 

externo à pessoa. 

1ª 
2ª 
3ª 
4ª 
5ª 
6ª 

Capa, 1 e 2 
3/4/5 
6, 7 e 8 
9 e 10/11/12 
13, 14, 15/16 e 17 
18/19/20 

Totais: 6 21 
7 Ilustrações (I): busca de 

soluções para um problema. 
 Capa, 1 a 20 

Totais:  21 
Totais do 1º nível: 30 135 
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5.8.2.2 Seqüência de desenvolvimento selecionada e cronograma de aplicação dos 

instrumentos de avaliação e de intervenção. 

 

Seqüências de desenvolvimento do PEI I. 

 

A seqüência de desenvolvimento selecionada foi a que segue: os pares de instrumentos 

Organização de pontos e Orientação espacial I; Comparações e Classificações; e, Percepção 

analítica e Orientação espacial II foram desenvolvidos paralelamente, ou seja, uma unidade de 

um dos instrumentos seguida de uma unidade do outro instrumento, intercalando-se a cada seis 

páginas (mais ou menos) desses pares de instrumentos, uma página do instrumento Ilustrações. 

 

Cronograma previsto de aplicação do PEI nível I, na segunda pesquisa. 

 

A seqüência escolhida dos instrumentos determina o cronograma. Como os cronogramas das 

três aplicações foram semelhantes, optou-se pela apresentação daquele previsto para a aplicação 

do PEI I junto a estudantes da Escola Estadual Bispo Dom Gabriel de Jundiaí/SP (Anexo 4).  
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Parte C: Pesquisa de campo � Resultados. 
 

6. Resultados. 

 

Optou-se por apresentar os resultados da aplicação dos instrumentos da avaliação dos 

estudantes em dois blocos: 

 

 Primeira pesquisa, que envolve os grupos experimentais 1 e o grupo de controle 1 (CPTM, 

2002) e o grupo experimental 2 (CPTM, 2003), apresentando: avaliação inicial (que inclui 

estudo dos resultados da avaliação dinâmica, para oferecer suporte para o desenvolvimento 

do PEI I e de outras atividades); avaliação intermediária; e, avaliação final. O número de 

itens dos instrumentos de avaliação é variável. Sendo assim, nas tabelas e gráficos os 

resultados das avaliações serão representados por números entre 0 (zero) e 100. 

 Segunda pesquisa, que envolve os grupos experimentais 3 e o grupo de controle 2 (Bispo 

Dom Gabriel, 2005), apresentando: avaliação inicial (que inclui estudo dos resultados da 

avaliação dinâmica, para oferecer suporte para o desenvolvimento do PEI I e de outras 

atividades); avaliação intermediária; e, avaliação final. Assim como aconteceu na primeira 

pesquisa, os resultados serão representados por números entre 0 (zero) e 100. 

 

A tabela abaixo, já apresentada, informa sobre as pesquisas, instituições, grupos de estudantes e 

períodos: 

 

Pesquisas: Primeira. Segunda. 
Instituições: CPTM (2002). CPTM (2003). Bispo D. Gabriel (2005). 

Grupos (): nº (rapazes, moças). nº (rapazes, moças). nº (rapazes, moças). 
Experimental 1:  15 (12, 3)   
de Controle 1: 13 (11,2)   
Experimental 2:  28 (18, 10)  
Experimental 3:   24 (8, 16) 
de Controle 2:   16 (5, 11) 

Totais: 28 (23,5) 28 (18,10) 40 (13, 27) 
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6.1 Primeira pesquisa (CPTM). 

 

6.1.1 Avaliação inicial: coleta de informações, análise de resultados, reação das pessoas ao 

ensino e estratégias cognitivas e sugestões para a aplicação do PEI I. 

 

Em fevereiro de 2002, 28 participantes do Curso Técnico Profissionalizante (Habilitação: 

Transporte sobre trilhos) do Centro de Formação Profissional �James C. Stewart� da 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foram submetidos à LPAD e a outros 

instrumentos de avaliação. No intervalo entre a avaliações inicial e a avaliação final, realizada 

em dezembro desse mesmo ano, quinze desses estudantes, que compunham o grupo 

experimental 1 (dezesseis anos e seis meses, em média), participaram do primeiro nível do PEI 

enquanto que os outros treze alunos que compunham o grupo de controle 1 (dezesseis anos e 

nove meses, em média), não participaram desse Programa. 

 

Nas avaliações iniciais realizadas com esses dois grupos (experimental 1 e de controle 1), foram 

aplicados dois instrumentos da LPAD: Figuras complexas de Rey e de Feuerstein e Matrizes 

progressivas de Raven. Além desses instrumentos foram aplicados o Teste Ross de processos 

cognitivos, uma prova objetiva de Língua Portuguesa e outra de Matemática. Os resultados 

dessas e de todas as outras avaliações desse trabalho receberam tratamento estatístico a partir da 

aplicação de dois testes: Teste U ou de Mann-Whitney, descrito em Martins ( 2002) e Teste t de 

Student , descrito em Martins (2005) e em Gatti e Feres (1975). Os cálculos do teste U foram 

realizados com a ajuda do aplicativo ASSISTAT 7.4 beta e para os cálculos do teste t foi 

utilizado o aplicativo EXCEL. Em ambos os casos, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Em fevereiro de 2003, outros 28 estudantes do Curso Técnico Profissionalizante (Habilitação: 

Transporte sobre trilhos) do Centro de Formação Profissional �James C. Stewart� da 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) não participaram, intencionalmente, da 

aplicação inicial dos instrumentos da LPAD (Figuras complexas de Rey e de Feuerstein e 

Matrizes progressivas clássicas de Raven). Foram submetidos apenas aos outros instrumentos 

de avaliação (Teste Ross de processos cognitivos, Língua Portuguesa e Matemática) e 

participaram do primeiro nível do PEI, uma vez que todos eles participavam do grupo 

experimental 2 (dezesseis anos e oito meses, em média). 
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6.1.1.1 Figuras complexas de Rey e de Feuerstein. 

 

Resultados da avaliação inicial dos elementos do desenho dos grupos experimental 1 e de 

controle 1. Intencionalmente, o grupo experimental 2 participou apenas da avaliação final, após 

a aplicação do PEI I. A aplicação deste instrumento envolve avaliação dinâmica realizada na 

fase de aprendizagem mediada. 

 

Figuras complexas de Rey e de Feuerstein: avaliação inicial 
 Cópia 1 Memória 1 Cópia 2 Memória 2 

E 1 CPTM fev. 2002: 64,0 47,4 71,0 70,7 
C 1 CPTM fev. 2002: 70,5 61,4 71.2 67,6 

 

Na avaliação inicial, no pré teste e no pós-teste, as amostras não são diferentes entre si, 

ao nível de 5% de probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e t de 
Student.  

 

Resultados médios obtidos pelos dois grupos, na avaliação inicial, no critério organização. 

 

Figuras complexas de Rey e de Feuerstein: apenas organização. 
 Cópia 1 Memória 1 Cópia 2: Memória 2 

E 1 CPTM fev. 2002: 31,7 35,0 56,7 68,3 
C 1 CPTM fev. 2002: 41,7 38,3 50,0 50,0 

 

6.1.1.2 Matrizes progressivas clássicas de Raven. 

 

Resultados da avaliação inicial do grupos experimental 1 e de controle 1. Intencionalmente, o 

grupo experimental 2 participou apenas da avaliação final, após a aplicação do PEI I. 

 

Matrizes progressivas clássicas de Raven. 
Grupos: Avaliação inicial (fev.): 

Experimental 1 (CPTM 2002): 90,3 
de Controle 1 (CPTM 2002): 93,5 

 
Na avaliação inicial, as amostras não são diferentes entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e o teste t de Student. 
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6.1.1.3 Teste Ross de processos cognitivos. 

 

Resultados da avaliação inicial dos grupos experimental 1, de controle 1 e experimental 2. A 

aplicação deste instrumento não envolve avaliação dinâmica. 

 

Teste Ross de processos cognitivos. 
Grupos. Avaliação inicial (fev.): 

Experimental 1 (CPTM 2002): 72,9 
de Controle 1 (CPTM 2002): 77,4 
Experimental 2 (CPTM 2003): 69,5 

 
Na avaliação inicial, as amostras não são diferentes entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e o teste t de Student. 
 

6.1.1.4 Língua Portuguesa. 

 

Resultados da avaliação inicial dos grupos experimental 1, de controle 1 e experimental 2. A 

aplicação deste instrumento não envolve avaliação dinâmica. 

 

 

Língua Portuguesa. 
Grupos. Avaliação inicial (fev.): 

Experimental 1 (CPTM 2002): 46,0 
de Controle 1 (CPTM 2002): 54,7 
Experimental 2 (CPTM 2003): 40,0 

 
Na avaliação inicial, as amostras dos grupos de controle 1 e experimental 1 não são 

diferentes entre si, ao nível de 5% de probabilidade, de acordo com os testes U ou de 

Mann-Whitney e teste t de Student, exceto na avaliação inicial pelo teste U, em que as 

amostras são diferentes. 
Na avaliação inicial, as amostras do grupo de controle 1 e do grupo experimental 2 são 

diferentes entre si, ao nível de 5% de probabilidade, de acordo com os testes U ou de 

Mann-Whitney e não são diferentes entre si, de acordo com o teste t de Student.. 
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6.1.1.5 Matemática. 

 

Resultados da avaliação inicial dos grupos experimental 1, de controle 1 e experimental 2. A 

aplicação deste instrumento não envolve avaliação dinâmica. 

 

Matemática. 
Grupos. Avaliação inicial (fev.): 

Experimental 1 (CPTM 2002): 52,7 
de Controle 1 (CPTM 2002): 65,3 
Experimental 2 (CPTM 2003): 51,3 

 
Na avaliação inicial, as amostras dos grupos experimentais são diferentes entre si, ao 

nível de 5% de probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e t de 
Student. 

 

6.1.1.6 Resumo: 

 

Avaliação inicial. fevereiro de 2002. fevereiro de 2003. 
Instrumentos. Grupo experimental 1. Grupo de controle 1. Grupo experimental 2. 
Rey e Feuerstein: 64,0 47,0 71,0 70,7 70,5 61,4 71,2 67,6 
Organização: 31,7 35,0 56,7 68,3 41,7 38,3 50,0 50,0 
Raven: 90,3 93,5 

 

Não participou. 

Ross: 76,5 81,3 72,9 
Língua Portuguesa: 46,0 54,7 40,0 
Matemática: 52,7 65,3 51,3 
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6.1.1.7 Avaliação dinâmica. 

 

Tendo como finalidade subsidiar o planejamento da aplicação do PEI I, foi realizada, 

imediatamente após a avaliação inicial, uma análise dos resultados dos instrumentos que 

permitem avaliação dinâmica para identificar funções cognitivas deficientes e verificar a reação 

das pessoas ao ensino de estratégias cognitivas. Recomendações foram estabelecidas a partir 

dessa análise. 

 

Funções cognitivas deficientes identificadas a partir da aplicação dos instrumentos Figuras 

complexas de Rey e de Feuerstein e Matrizes progressivas clássicas de Raven. 

 

Figuras complexas de Rey e de Feuerstein. 

 

As tarefas de cópia e desenho de memória da figura complexa selecionada exigem o 

desempenho eficiente de um conjunto de funções cognitivas de entrada, elaboração e saída. 

Diante de tarefas complexas como essa, as pessoas nem sempre: 

 

 percebem que a tarefa exige tais funções; 

 percebem a importância dessas funções; e, 

 conseguem desempenhar espontaneamente tais funções. 

 

Os resultados médios obtidos pelos grupos experimental 1 e de controle 1 são reapresentados, a 

seguir, sob forma de tabela e gráfico. 
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Representação das informações sob forma de tabela e gráfico: 

 

Figuras complexas de Rey e de Feuerstein (CPTM): avaliação inicial. 
Avaliações: Elementos do desenho. Organização. 

experimental 1 inicial (2002): 64,0 47,0 71,0 70,7 31,7 35,0 56,7 68,3 
de controle 1 inicial (2002): 70,5 61,4 71,2 67,6 41,7 38,3 50,0 50,0 
 

 

 

Os resultados apresentados pelo grupo experimental 1 e pelo grupo de controle 1, na primeira 

fase (pré-teste) da avaliação inicial com esse instrumento, cópia 1 (C 1) e desenho de memória 

1 (M 1), podem ser considerados baixos, diante do total possível de 42 pontos (100%). Além 

disso, os resultados médios que correspondem ao grau de organização do traçado na cópia 1 

(C1) e no desenho de memória 1 (M1) podem, também, ser considerados baixos diante do total 

de seis pontos (100%). 

 

Esses resultados indicam que o desempenho desses dois grupos no seu contato direto e 

autônomo com a tarefa, sem nenhuma intermediação, foi baixo. Esses resultados correspondem 

à expectativa de avaliadores: o resultado da primeira cópia costuma ser seguida - por razões de 

organização na percepção dessa primeira tarefa - por um desempenho menor no primeiro 

desenho de memória. 



 

 

189 

 

É importante reiterar: se algumas funções cognitivas são pré-requisitos para a solução dessa 

tarefa, então é bastante provável que tais funções não tenham sido ativadas por que os 

estudantes não perceberam que a tarefa: exige tais funções; o desempenho dessas funções são 

decisivas para sua resolução; e, que eles, estudantes, não conseguem desempenhar - 

espontaneamente - tais funções. 

 

Na segunda fase (aprendizagem mediada), realizada pelo mediador antes da segunda cópia e do 

segundo desenho de memória, o foco da mediação foi o levantamento de estratégias cognitivas 

que envolviam as funções cognitivas consideradas básicas para o exercício das tarefas. Quais 

funções cognitivas? Aquelas funções identificadas e citadas na página 169 deste documento 

como pré- requisitos para a solução de tarefas semelhantes a essa. 

 

Os resultados apresentados pelo grupo experimental 1 e pelo grupo de controle 1, na terceira 

fase (pós-teste) da avaliação inicial com esse instrumento, isto é, na cópia 2 (C 2) e no desenho 

de memória 2 (M 2), cresceram, com ênfase no desenho de memória 2. Além disso e 

paralelamente, os resultados médios que correspondem ao grau de organização do traçado na 

cópia 2 (C 2) e no desenho de memória 2 (M 2) também cresceram. 

 

Esses resultados indicam que os desempenhos desses dois grupos foram afetados, na fase de 

aprendizagem, pela mediação realizada. Se algumas funções cognitivas são pré-requisitos para 

a solução dessas tarefas, pode-se concluir que tais funções tenham sido ativadas a partir do 

processo de mediação. É necessário chamar a atenção para a relação existente entre o 

desempenho organizar e os desempenhos de copiar e desenhar de memória. 

 

A partir dessa análise, optou-se por considerar todas as funções cognitivas relevantes para a 

resolução dessas tarefas como deficientes ou passíveis de aperfeiçoamento. 
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Para esclarecer melhor a análise realizada, apresenta-se a seguir processo mais detalhado para 

identificação de funções cognitivas deficientes, no caso de cópia e desenho de memória de 

figuras complexas. 

 

Copiar uma figura com precisão, assim como a 

figura apresentada ao lado, envolve uma série de 

funções cognitivas. Nesse caso, uma das mais 

relevantes é uma função de elaboração. Trata-se 

de Percepção global da realidade em oposição a 

percepção episódica, muito praticada pelas   

pessoas, diante de tarefas complexas e pouco familiares, tal como essa. Esse tipo de 

desempenho é facilmente identificado, uma vez que as pessoas trocam as cores do traçado, 

durante o processo de cópia. Essa função está intimamente ligada a pelo menos três funções de 

entrada: Comportamento exploratório sistemático, Precisão e exatidão na coleta de informações 

e Utilização de mais de uma fonte de informações. A elaboração de uma seqüência ótima de 

cópia está ligada a operação cognitiva Análise (partir um todo em partes, que se constituem em 

outros todos, para estudá-las e estabelecer relações entre elas) que, por sua vez, exige, como pré 

requisitos as funções cognitivas Diferenciação entre dados relevantes e irrelevantes, 

Comportamento planejado e Elaboração de categorias cognitivas. A apresentação da cópia, por 

sua vez, depende das funções Precisão e exatidão na comunicação da resposta e Controle da 

impulsividade. 

 

Tudo o que foi apresentado no parágrafo anterior precisa de um suporte concreto para facilitar a 

compreensão dessas idéias. O desenho abaixo é a primeira cópia da figura realizada por uma 

pessoa. 
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Algumas considerações sobre o trabalho realizado pelo aluno: 

 

A seqüência de cópia da figura, escolhida pela pessoa, chama a atenção. Ela percebeu de forma 

episódica a figura e essa percepção orientou sua cópia: juntou detalhes irrelevantes em 

estruturas, aparentemente, sem significado. Isso pode ser identificado observando-se as partes 

pintadas em preto, azul e verde. Ela não organizou os dados para lidar, simultaneamente, com 

mais de uma fonte de informações. Ela não percebeu a existência de um hexágono regular no 

meio da figura, crítico para o traçado da cópia: essa seria uma estrutura básica e significativa 

que poderia ser utilizada como ponto de partida. A pessoa acrescenta dois segmentos de reta 

formando um ângulo verde, à direita da figura e desloca duas figuras (um quadrado e um 

retângulo) para a direita, além da posição original. Apesar disso, a cópia reproduz, de certa 

maneira, a figura dada. 

 

Se a operação cognitiva Análise é exigida pela tarefa, se as funções cognitivas citadas como 

pré-requisitos dessa atividade e dessa operação também são exigidas pela tarefa, se o 

desempenho da pessoa não é eficaz; então é possível concluir que o desempenho da pessoa nas 

funções cognitivas exigidas é deficiente. 

 

Como curiosidade e para confirmar a ausência de controle da impulsividade. O aplicador desse 

instrumento solicitou que as pessoas trocassem a cor do traçado (preta, azul, verde e vermelha) 

a cada 45 segundos. É possível afirmar que a pessoa copiou a figura em cerca de dois minutos, 

uma vez que ela utilizou apenas três cores (preta, azul e verde). È interessante registrar que o 

mediador não estabeleceu tempo para sua realização. A troca de cor da caneta a cada período 

curto de traçado pode ter levado a pessoa a copiar, rapidamente, a figura. Rapidez nem sempre 

significa impulsividade. Nesse caso, parece que sim. 
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O desenho abaixo é a segunda cópia da figura realizada pela mesma pessoa, realizada após 

mediação. 

 

 

 

Algumas considerações sobre esse segundo trabalho realizado pelo estudante: 

 

Existe uma seqüência, que pode ser percebida a partir das cores utilizadas: traçado do hexágono 

seguido pelo traçado de sua diagonais; extensão de duas diagonais para traçar um trapézio 

isósceles do lado esquerdo da figura seguido pelo traçado de um triângulo interno; ... . Ele 

organizou os dados para lidar, simultaneamente, com mais de uma fonte de informações. Ele 

percebeu a existência de um hexágono regular e de suas diagonais, fundamentais para o traçado 

da cópia. Essas estruturas são básicas e significativas. 

 

Essa segunda cópia foi realizada após mediação. Durante a mediação, foram coletados 

depoimentos de todas as pessoas sobre a realização da tarefa: análises foram realizadas e 

compartilhadas, percepções (analíticas) de estruturas básicas significativas foram estabelecidas 

e possíveis seqüências de realização da tarefa foram discutidas, por exemplo. Importante: os 

depoimentos das pessoas e a intervenção do mediador foram estabelecidos tendo em vista as 

funções cognitivas exigidas pela tarefa. 

 

Se a operação cognitiva Análise é exigida pela tarefa, se as funções cognitivas citadas como 

pré-requisitos dessa atividade e dessa operação também são exigidas pela tarefa, se o 

desempenho da pessoa torna-se mais eficaz; então é possível concluir que o desempenho da 

pessoa nas funções cognitivas exigidas foi afetado pela mediação. E mais, é possível afirmar, 

sem medo de errar que a pessoa mudou suas estratégias cognitivas. 
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Matrizes progressivas clássicas de Raven. 

 

Os desempenhos dos grupos experimental 1 e de controle 1 foram muito elevados (90,3% e 

93,5%, respectivamente). É de se esperar que na avaliação final não aconteçam resultados 

superiores, uma vez que os dois grupos obtiveram resultados acima de 90%. 

 

Os alunos não demonstraram nenhuma dificuldade para encontrar a resposta correta, dentre seis 

ou oito alternativas. Eles encontraram, no entanto, dificuldades na apresentação de justificativas 

lógicas para suas respostas. Declararam, além disso, que não elaboraram um plano de trabalho. 

 

Explicando melhor: diante de tarefa semelhante a abaixo apresentada, os estudantes de ambos 

os grupos indicavam a resposta correta mas não eram capazes de justificar tal decisão. 

 

 

 

A pergunta Por que a alternativa 5 é a correta, na sua opinião? era respondida pelos estudantes 

dos grupos experimental 1 e de controle 1 da seguinte maneira: 

 

A: Porque é a que melhor se encaixa. 
B: Porque é a resposta correta. 

C: É a que corresponde a lógica da questão. 
D: Não sei. 

 

Essas respostas não justificam logicamente a resposta dada. 
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Além disso, encontraram dificuldades para responder e justificar perguntas do seguinte tipo: 

Qual é a pior alternativa a ser assinalada? Por quê? O que há de correto nessa alternativa que 

você não escolheu? Justifique. O que há de incorreto nessa alternativa que você não escolheu. 

 

Além das funções cognitivas já selecionadas a partir do instrumento Figuras complexas de Rey 

e de Feuerstein, a partir das dificuldades apresentadas pelas pessoas para justificar logicamente 

respostas às tarefas propostas no instrumento Matrizes progressivas clássicas de Raven, 

resolveu-se acrescentar ou enfatizar algumas operações e funções cognitivas: comparação entre 

as figuras de uma mesma linha e de uma mesma coluna; utilização do raciocínio analógico 

(a está para b assim como c está para d ou a : b :: c : d); utilização do raciocínio hipotético-

inferencial, levantando e testando hipótese de solução do problema; elaboração de plano global 

de trabalho; e, comportamento somativo espontâneo. 

 

Sendo assim, de todas as funções cognitivas identificadas como deficientes, foram selecionadas 

dezesseis funções cognitivas, no momento da avaliação inicial, que precisarão ser trabalhadas 

durante a aplicação do PEI I. 

 

Entrada: Elaboração: Saída: 
(  ) 1. Percepção clara e 

precisa. 
(X) 2. Comportamento 
exploratório sistemático. 
(X) 3. Utilização de vocá-
bulos e conceitos adeqüa-
dos. 
(X) 4. Orientação espacial. 
(  ) 5. Orientação tempo- 
ral. 
(X) 6. Conservação, cons- 
tância e permanência do 

objeto. 
(X) 7. Precisão e exatidão 

na coleta de informações. 
(X) 8. Utilização de mais 

de uma fonte de informa- 
ção. 

(  ) 9. Percepção e definição clara do 

problema. 
(X) 10. Diferenciação entre dados 

relevantes e irrelevantes. 
(X) 11. Comportamento comparativo. 
(  ) 12. Ampliação campo mental. 
(X) 13. Percepção global da realidade. 
(  ) 14. Utilização raciocínio lógico 
(  ) 15. Interiorização do próprio comporta-
mento. 
(X) 16. Utilização do raciocínio hipotético- 
inferencial. 
(  ) 17. Estabelecimento de estratégias para 

verificação de hipóteses. 
(X) 18. Comportamento planejado. 
(X) 19. Elaboração de categorias 
cognitivas. 
(X) 20. Comportamento somativo. 
(  ) 21. Estabelecimento de relações 

virtuais.  

(  ) 22. Comunicação não-
egocêntrica. 
(  ) 23. Projeção de rela- 
ções virtuais. 
(  ) 24. Comunicação sem 

bloqueios. 
(X) 25. Eliminação de res- 
postas por ensaio-e-erro. 
(  ) 26. Utilização de voca- 
bulário adequado. 
(X) 27. Precisão e exatidão 

na comunicação da resposta. 
(  ) 28. Eficácia no transpor-
te visual. 
(X) 29. Controle da impulsi-
vidade.  
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Reação das pessoas ao ensino de estratégias cognitivas. 

 

Comparando-se o ganho das pessoas após mediação é possível afirmar que as pessoas mudaram 

seus desempenhos em função de provável aceitação de estratégias e princípios cognitivos. 

 

Sugestões para aplicação do PEI I. 

 

A criação de experiências de aprendizagem mediadas - envolvendo tarefas complexas, abstratas 

e desafiadoras - com o objetivo de mediar as funções cognitivas, consideradas deficientes, 

afetará, provavelmente, o desempenho dos participantes. Instrumentos e páginas podem ser 

selecionadas dos instrumentos previstos do PEI I. Além disso, problemas, jogos e casos 

relacionados ou não aos conteúdos dos instrumentos também poderão ser selecionados. 

 

Assim, tendo como base a análise realizada, decidiu-se pelo desenvolvimento integral de todas 

as páginas de todos os instrumentos do PEI I: Organização de pontos, Orientação espacial I, 

Comparações, Classificações, Percepção analítica, Orientação espacial II e Ilustrações. Serão 

mediados, ainda, jogos (Sudoku, por exemplo) e problemas complexos e abstratos que 

abordem os seguintes temas: (orientação espacial, comparação, classificação, criptografia 

aritmética e parentesco, por exemplo). 
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6.1.2. Avaliação intermediária. Coleta de informações sobre o desempenho cognitivo dos 

estudantes e as percepções sobre o PEI . 

 

Nas avaliações intermediárias realizadas com os grupos experimentais 1 e 2 e o grupo de 

controle 1, foi aplicado apenas um instrumento da LPAD: Organização de pontos. Para levantar 

opiniões dos estudantes sobre suas percepções a respeito do PEI I foram aplicados questionários 

nos grupos experimentais 1 e 2. 

 

6.1.2.1 Organização de pontos. 

 

Resultados do grupo experimental 1, do grupo de controle 1 e do grupo experimental 2. A 

aplicação deste instrumento envolve avaliação dinâmica realizada na fase de aprendizagem 

mediada. 

Grupos. Avaliação intermediária (abr.): 
Experimental 1 (CPTM 2002): 90,9 
de Controle 1 (CPTM 2002): 47,0 
Experimental 2 (CPTM 2003) 86,0 

 

As amostras são diferentes entre si, ao nível de 5%, de acordo com o Teste de Mann-
Whitney. 

 

6.1.2.2 Respostas ao questionário. 

 

Os quinze alunos do Grupo experimental 1 (três moças e doze rapazes), que participaram do 

PEI I em 2002, assim se manifestaram a partir da cinco questões propostas. 

 

Questão 1: O que aprendemos de mais importante, durante as aulas de PEI foi: 

 

Alguns trechos de respostas a essa questão que merecem destaque: 

 

3. Aprendi a comparar exercícios simples com problemas da minha vida e a resolvê-los. 

2. Desenvolver estratégias, raciocinar e pensar bem antes de fazer alguma coisa, orientar-me no 

espaço e a procurar utilizar vocábulos e conceitos adequados, coisas que eu raramente fazia. 

3. Aprendi a pensar antes de resolver as coisas e o meu lema agora é: antes de qualquer coisa 

pare, pense e depois aja. 
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4. Pensar bem antes de resolver qualquer coisa, para você não precisar �apagá-la�, isso porque, 

muitas vezes, quando agimos sem pensar, não temos mais chance para corrigir erros. 

5. Organizar, analisar e executar as idéias ou atividades. 

 

Questão 2: Isso que eu escrevi acima, eu considero importante porque: 

 

Alguns trechos de respostas a essa questão que merecem destaque: 

 

3. Agindo dessa maneira, terei melhor desempenho no trabalho e até mesmo, por incrível que 

pareça, no convívio com as pessoas. 

2. Tudo o que aprendi está interligado e ajuda no crescimento do ser humano; melhora suas 

qualidades. 

3. Antes a minha perspectiva era focada, ou seja, se eu tinha problemas eu tentava resolvê-los de 

uma única forma e nem sempre essa forma era a mais favorável. Muitas vezes a resolução desses 

problemas estava em simples detalhes, que antes passavam despercebidos. 

4. Este aprendizado pode ser transferido para a vida. 

5. O que aprendi colabora em todas as situações em que se encontram problemas, tanto no 

trabalho, quanto na escola e em meu próprio cotidiano. 

 

Questão 3: Situações da minha vida onde eu senti a importância do PEI e do que escrevi 

acima: 

 

Alguns trechos de respostas a essa questão que merecem destaque: 

 

3. Na escola, antes de fazer o exercício verifico se está tudo correto e depois confirmo o 

resultado. Antes de falar alguma coisa a um amigo, penso bastante antes de dar minha 

opinião, para não magoá-lo.  

2. Na Escola, no dia-a-dia em si, com a família, com os amigos ... comecei a ouvir mais e a falar 

menos. 

3. Foi, principalmente, em situações escolares, onde ao invés de fugir de um problema difícil, 

enfrento-o e busco alternativas e, às vezes, procuro mudar de estratégia. O que aprendi no PEI me 

ajudou, também, no trato de divergências com outras pessoas, agora procuro analisar a situação e 

buscar a melhor solução. 

4. Quando vou fazer uma prova na escola, estou prestando mais atenção no que está sendo pedido 

e nas informações que estão sendo dadas, o que torna a resolução mais fácil. 
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5. Isso ocorreu em várias situações que exigiam que eu resolvesse problemas, mas agora penso 

mais antes de agir. 

 

Questão 4: Conversei com meus pais sobre o que eu escrevi acima e eles: 

 

Alguns trechos de respostas a essa questão que merecem destaque: 

 

3. Não disseram nada, pois nós quase não nos encontramos pois eu tenho muitos compromissos. 

Quando estou em casa eles não estão. Eles não notaram mudanças. 

2. Meus pais e eu nos vemos muito pouco, mas eles notaram que eu passei a ser mais 

compreensiva e receptiva em relação aos outros. 

3. Disseram que, a partir deste programa, eu passei a ser mais objetivo, mais seguro e mais 

responsável em minhas decisões e no planejamento do meu dia-a-dia. 

4. Concordaram, pois viram que ultimamente venho crescendo como pessoa. 

5. Concordaram sobre a contribuição dessa atividade para minha educação, sem esquecer-me do 

respeito ao próximo. 

 

Questão 5: As funções abaixo, que eu assinalei com x, representam minha percepção das 

funções cognitivas mais relevantes que foram trabalhadas nos sete primeiro instrumentos 

do PEI. 

 

As dezesseis funções cognitivas selecionadas como relevantes foram: 

 

3. Entrada: Percepção clara e precisa (85,7%), Orientação espacial (100%), Precisão e 

exatidão na coleta de informações (64,3%) e Utilização de mais de uma fonte de informação 

(78,6%). 

2. Elaboração: Percepção e definição clara do problema (64,3%), Diferenciação entre dados 

relevantes e irrelevantes (85,7%), Comportamento comparativo (85,7%), Ampliação do campo 

mental (71,4%), Utilização do raciocínio lógico (71,4%), Estabelecimento de estratégias para 

verificação de hipóteses (78,6%) e Comportamento somativo (64,3%). 

3. Saída: Comunicação não egocêntrica (64,3%), Utilização de vocabulário adequado (64,3%), 

Precisão e exatidão na comunicação da resposta (85,7%), Eficácia no transporte visual (71,4%) 

e Controle da impulsividade (71,4%). 
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Os vinte e oito alunos do Grupo experimental 2 (dez moças e dezoito rapazes), que 

participaram do PEI em 2003, assim se manifestaram, de forma resumida, a partir da questões 

propostas. 

 

Questão 1: O que aprendemos de mais importante, durante as aulas de PEI foi: 

 

Alguns trechos de respostas a essa questão que merecem destaque: 

 

3. A percepção da importância de controlar a impulsividade ao lidar com situações-problema. 

Fazer sempre um planejamento, incluindo a avaliação. 

2. Controlar um pouco a minha impulsividade; estabelecer metas e planos; ter uma percepção 

mais clara do problema; ter uma orientação mais precisa de tempo e espaço. 

3. Tornar-me menos impulsivo; comparar e identificar erros; orientar-me; e, encontrar lugares 

com mais facilidade. 

4. Elaborar sempre um plano antes de uma atividade para controlar minha impulsividade e com 

isso atingir meu objetivo de uma maneira mais eficaz e satisfatória. 

5. Diminuir a impulsividade (não totalmente, ainda sou um pouco impulsivo); orientação espacial 

foi fundamental; ampliei meu campo mental, aumentando a velocidade de raciocínio; aprendi a 

usar o raciocínio hipotético, aumentando assim o grau de abstração de meus raciocínios. 

 

Questão 2: Isso que eu escrevi acima, eu considero importante porque: 

 

Alguns trechos de respostas a essa questão que merecem destaque: 

 

3. Trabalho de forma organizada até diante de atividades mais simples. 

2. Possibilitou desenvolvimento mental, de tal forma que colaborou em diversas partes de minha 

vida e continuará me auxiliando; agora tenho esse pré-requisito para que eu possa sempre 

melhorar. 

3. Comecei a planejar minhas atividades tanto em casa como na rua ou em meu trabalho, 

melhorando meus desempenhos e a qualidade de meus serviços. 

4. Se você tem um plano de trabalho, a possibilidade de você cometer um erro grave é menor. Se 

você tiver uma orientação e uma percepção mais clara das situações é possível resolvê-las mais 

facilmente. 

5. Na vida, muitas vezes não teremos �outra chance� e nem sempre teremos , ao nosso lado, quem 

nos apoie e nos ajude. Por isso é importante ser organizado, planejar bem e pensar antes de agir. 
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Questão 3: Situações da minha vida onde eu senti a importância do PEI e do que escrevi 

acima: 

 

Alguns trechos de respostas a essa questão que merecem destaque: 

 

3. Quando eu fui fazer a prova do ENEM percebi, pela primeira vez, a importância do PEI. 

2. Pode parecer estranho, mas eu utilizei o PEI jogando video-game, antes de escolher o esquema 

tático do meu time eu prestei bastante atenção no esquema tático do adversário, facilitando assim 

que eu bloqueasse os atacantes adversários e que saísse em contra ataques rápidos e eficientes e, 

consequentemente, que eu ganhasse a partida. 

3. No vestibular, pensar a respeito de cada questão para achar a resposta; na hora de escrever a 

redação; e, com meus amigos também, para manter um bom relacionamento. 

4. Na Escola, com os amigos, no relacionamento com meus pais e até no namoro. Tenho certeza 

que continuarei usando o que aprendi durante minha vida profissional. 

5. Ao fazer as provas da FUVEST e da FATEC, pois precisei planejar, não ser impulsivo e achar 

as respostas que mais completem a pergunta. 

 

Questão 4: Conversei com meus pais sobre o que eu escrevi acima e eles: 

 

Alguns trechos de respostas a essa questão que merecem destaque: 

 

3. Acharam este curso de extrema importância para a vida de todos. 

2. Devido a falta de tempo de meus pais, não conversei com eles sobre esse assunto. 

3. Disseram que tive uma grande mudança e que amadureci bastante e rapidamente. 

4. Ficaram muito satisfeitos ao perceberem a evolução que eu tive no interesse pela busca de 

conhecimentos, na seriedade, na integridade e na responsabilidade. 

5. Gostaram principalmente porque eu estava aprendendo sobre a vida. 
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Questão 5: As funções abaixo, que eu assinalei com x, representam minha percepção das 

funções cognitivas mais relevantes que foram trabalhadas nos sete primeiro instrumentos 

do PEI. 

 

As dezesseis funções cognitivas selecionadas como relevantes foram: 

 

3. Entrada: Percepção clara e precisa (78,6%), Comportamento exploratório sistemático 

(50%), Orientação espacial (92,9%), Precisão e exatidão na coleta de informações (64,3%) e 

Utilização de mais de uma fonte de informação (57,1%). 

2. Elaboração: Percepção e definição clara do problema (92,9%), Comportamento comparativo 

(78,6%), Ampliação do campo mental (57,1%), Utilização do raciocínio lógico (78,6%), 

Estabelecimento de estratégias para verificação de hipóteses (71,4%), Comportamento 

planejado (85,7%) e Comportamento somativo (50%). 

3. Saída: Eliminação de respostas por ensaio-e-erro (50%), Utilização de vocabulário adequado 

(64,3%), Precisão e exatidão na comunicação da resposta (64,3%) e Controle da impulsividade 

(92,9%). 
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6.1.3 Avaliação final: coleta de informações. 

 

Em dezembro de 2002, cerca de 28 participantes do Curso Técnico Profissionalizante 

(Habilitação: Transporte sobre trilhos) do Centro de Formação Profissional �James C. Stewart� 

da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foram novamente submetidos à 

LPAD e a outros instrumentos de avaliação. No intervalo entre a avaliação inicial (realizada em 

fevereiro de 2002) e a avaliação final (realizada em dezembro desse mesmo ano), quinze desses 

estudantes, que compunham o grupo experimental 1 participaram do primeiro nível do PEI 

enquanto que os outros treze alunos que compunham o grupo de controle 1, não participaram 

desse Programa. 

 

Em dezembro de 2003, cerca de 28 estudantes do Curso Técnico Profissionalizante 

(Habilitação: Transporte sobre trilhos) do Centro de Formação Profissional �James C. Stewart� 

da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foram novamente avaliados por meio 

da LPAD e de outros instrumentos de avaliação. Entre fevereiro e dezembro desse ano, eles 

foram submetidos ao primeiro nível do PEI, uma vez que todos eles participavam do grupo 

experimental 2. 

 

Nas avaliações finais realizadas junto a esses três grupos (dois grupos experimentais e um de 

controle), foram aplicados dois instrumentos da LPAD: Figuras complexas de Rey e de 

Feuerstein e Matrizes progressivas clássicas de Raven. Além desses instrumentos foram 

aplicados o Teste Ross de processos cognitivos, uma prova de Língua Portuguesa e outra de 

Matemática.  
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6.1.3.1 Figuras complexas de Rey e de Feuerstein. 

 

Resultados da avaliação final dos elementos do desenho dos grupos experimental 1, de controle 

1 e experimental 2. Intencionalmente, o grupo experimental 2 participou apenas da avaliação 

final, após a aplicação do PEI I. A aplicação deste instrumento envolve avaliação dinâmica 

realizada na fase de aprendizagem mediada. 

 

Figuras complexas de Rey e de Feuerstein: avaliação final. 
 Cópia 1: Memória 1: Cópia 2: Memória 2: 

E 1 CPTM dez. 2002: 85,5 83,6 89,0 86,7 
C 1 CPTM dez. 2002: 65,0 60,6 65,5 65,2 
E 2 CPTM dez. 2003 88,8 82,4 95,5 96,7 

 

Na avaliação final, no pré teste e no pós-teste, as amostras são diferentes entre si, ao 

nível de 5% de probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e t de 
Student.  

 

Resultados médios obtidos pelos três grupos, na avaliação inicial, no critério organização. 

 

Figuras complexas de Rey e de Feuerstein: apenas organização. 
 Cópia 1: Memória 1: Cópia 2: Memória 2: 

E 1 CPTM dez. 2003: 71,7 76,7 86,7 91,7 
C 1 CPTM dez. 2003: 41,7 36,7 38,3 50,0 
E 2 CPTM dez. 2003 75,0 98,3 100,0 100,0 
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6.1.3.2 Matrizes progressivas clássicas de Raven. 

 

Resultados da avaliação final dos grupos experimental 1, de controle 1 e experimental 2. 

Intencionalmente, o grupo experimental 2 participou apenas da avaliação final, após a aplicação 

do PEI I. 

 

Matrizes progressivas clássicas de Raven. 
Grupos: Avaliação final (dez.): 

Experimental 1 (CPTM 2002): 100,0 
de Controle 1 (CPTM 2003): 94,5 
Experimental 2 (CPTM 2003): 95,5 

 

Na avaliação final, as amostras não são diferentes entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e o teste t de Student. 
 

Os alunos não demonstraram nenhuma dificuldade para encontrar a resposta correta, dentre seis 

ou oito alternativas. Boa parte dos estudantes dos grupos experimentais 1 e 2 apresentaram 

justificativas lógicas para suas respostas enquanto que os alunos do grupo de controle 1 

manifestaram, mais uma vez, dificuldades para justificar suas  respostas. 

 

Explicando melhor: diante de tarefa semelhante a abaixo apresentada, os estudantes de ambos 

os grupos indicavam a resposta correta mas nem todos eram capazes de justificar tal decisão. 
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Diante da pergunta Vocês fizeram um plano para resolver as tarefas? quase todos alunos dos 

grupos experimentais 1 e 2 disseram que sim enquanto os estudantes do grupo de controle 1 

disseram que não. 

 

A pergunta Por que a alternativa 5 é a correta, na sua opinião? foi respondida pelos estudantes 

do grupo de controle 1 da mesma maneira como foi respondida na avaliação inicial. Assim: 

 

A: Porque é a que melhor se encaixa. 
B: Porque é a resposta correta. 
C: É a que corresponde a lógica da questão. 
D: Não sei. 
E: É a melhor resposta. 
F: É a que completa o quadro. 

 

Essas respostas não justificam logicamente a resposta dada. 

 

Além disso, encontraram dificuldades para responder e justificar perguntas do seguinte tipo: 

Qual é a pior alternativa a ser assinalada? Por quê? O que há de correto nessa alternativa que 

você não escolheu? Justifique. O que há de incorreto nessa alternativa que você não escolheu. 

 

Grande parte dos alunos dos grupos experimentais 1 e 2 responderam de modo diferente a  

essas questões. Assim: 

 

Por que a alternativa 5 é a correta, na sua opinião? 

 

A. A tarefa apresenta duas linhas e duas colunas. Na primeira linha temos duas figuras e na segunda 

linha apenas uma. Falta uma figura na segunda linha. O mesmo acontece nas duas colunas, duas figuras 

na primeira coluna e falta figura na segunda. Observando com atenção a primeira linha vemos que da 

primeira figura para a segunda figura, a forma não se altera mas é acrescentado um quadrado preto em 

seu centro. A regra parece ser: acrescentar um quadrado preto à primeira figura. Sendo assim, basta 

acrescentar um quadrado preto à primeira figura da segunda linha para encontrar a resposta correta. A 

resposta correta é a alternativa 5. 

B. Na primeira coluna vemos duas figuras. De cima para baixo temos um hexágono e uma 

circunferência com quatro segmentos de reta (horizontais e verticais) que partem da circunferência para 

o centro sem lá chegar. A regra para construir a segunda figura é: mudar a forma de hexágono para 

circunferência e acrescentar as quatro linhas retas. Aplicando-se a regra figura representada na 

alternativa 5. 
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Qual é a pior alternativa a ser assinalada? Por quê? 

 

C. Para mim é a alternativa 4. A forma não mudou, as quatro linhas retas não foram acrescentadas e o 

quadrado preto está em posição diferente. 

 

O que há de correto nessa alternativa 4 que você não escolheu? Justifique. 

 

C. O quadrado preto no centro da figura. 

 

6.1.3.3 Teste Ross de processos cognitivos. 

 

Resultados da avaliação final dos grupos experimental 1, de controle 1 e experimental 2. A 

aplicação deste instrumento não envolve avaliação dinâmica. 

 

Teste Ross de processos cognitivos. 
Grupos: Avaliação final (dez.): 

Experimental 1 (CPTM 2002): 83,6 
de Controle 1 (CPTM 2003): 82,6 
Experimental 2 (CPTM 2003): 79,7 

 

Na avaliação final, as amostras não são diferentes entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e o teste t de Student. 
 

6.1.3.4 Língua Portuguesa. 

 

Resultados da avaliação final dos grupos experimental 1, de controle 1 e experimental 2. A 

aplicação deste instrumento não envolve avaliação dinâmica. 

 

Língua Portuguesa. 
Grupos. Avaliação final (dez.): 

Experimental 1 (CPTM 2002): 65,3 
de Controle 1 (CPTM 2002): 64,7 
Experimental 2 (CPTM 2003): 48,7 

 
Na avaliação final, as amostras dos grupos de controle 1 e experimental 1 não são 

diferentes entre si, ao nível de 5% de probabilidade, de acordo com os testes U ou de 

Mann-Whitney e teste t de Student, exceto na avaliação inicial pelo teste U, em que as 

amostras são diferentes. 
Na avaliação inicial, as amostras do grupo de controle 1 e do grupo experimental 2 são 

diferentes entre si, ao nível de 5% de probabilidade, de acordo com os testes U ou de 

Mann-Whitney e não são diferentes entre si, de acordo com o teste t de Student.. 
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6.1.3.5 Matemática. 
 

Resultados da avaliação final dos grupos experimental 1, de controle 1 e experimental 2. A 

aplicação deste instrumento não envolve avaliação dinâmica. 

 

Matemática. 
Grupos. Avaliação final (dez.): 

Experimental 1 (CPTM 2002): 78,0 
de Controle 1 (CPTM 2002): 70,7 
Experimental 2 (CPTM 2003): 78,7 

 
Na avaliação final, as amostras não são diferentes entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e teste t de Student. 
 

6.1.3.6 Resumo: 

 

Avaliação final. dezembro de 2002. dezembro de 2003. 
Instrumentos. Grupo experimental 1. Grupo de controle 1. Grupo experimental 2. 
Rey e Feuerstein: 85,5 83,6 89,0 86,7 65,0 60,6 65,6 65,2 88,8 82,4 95,5 96,7 
Organização: 71,7 76,7 86,7 91,7 41,7 38,3 36,7 50,0 75,0 98,3 100 100 
Raven: 100,0 94,5 95,5 
Ross: 87,8 86,8 99,2 
Língua Portuguesa: 66,0 65,3 48,7 
Matemática: 78,0 70,7 78,7 

 

6.1.4 Freqüência dos alunos ao PEI. 

 

A primeira pesquisa, como já foi dito, foi realizada no Centro de Formação Profissional �James 

C. Stewart� da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Os estudantes dessa 

instituição, alunos da 3ª série do Ensino Médio (período noturno) de diferentes escolas públicas 

de São Paulo e da Grande São Paulo, foram selecionados pela CPTM para participarem de 

cursos técnicos profissionalizantes realizado nos períodos da manhã e da tarde. As aulas de PEI 

faziam parte do calendário escolar. Freqüência dos estudantes nas aulas de PEI: acima de 

95%. 

 

6.1.5 Efeitos do PEI nos resultados dos alunos nas disciplinas escolares. 

 

Não foi possível verificar o efeito das aulas de PEI I sobre o desempenho escolar dos estudantes 

na disciplinas teóricas e práticas em conseqüência do sistema de avaliação adotado pela escola. 
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6.2 Segunda pesquisa (Bispo). 

 

6.2.1 Avaliação inicial: coleta de informações, análise de resultados, reação das pessoas ao 

ensino e estratégias cognitivas e sugestões para a aplicação do PEI I. 

 

Em março e abril de 2005, 40 alunos da 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Bispo 

Dom Gabriel, em Jundiaí, foram avaliados por meio da LPAD e de outros instrumentos de 

avaliação. No intervalo entre as avaliações inicial e final, 24 desses estudantes, que compunham 

o grupo experimental 3 (dezesseis anos e oito meses, em média), participaram do primeiro nível 

do PEI enquanto que os outros dezesseis alunos que compunham o grupo de controle 2 (17 anos 

e quatro meses, em média), não participaram desse Programa.  

 

Foram aplicados três instrumentos da LPAD: Figura complexa 2 de Feuerstein, Matrizes 

progressivas clássicas de Raven e Organização de pontos. Além desses instrumentos foram 

aplicados o Teste Ross de processos cognitivos, uma prova de Língua Portuguesa e outra de 

Matemática 
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6.2.1.1 Figuras complexas de Rey e de Feuerstein. 

 

Resultados da avaliação inicial dos elementos do desenho dos grupos experimental 3 e de 

controle 2. 

 

Figuras complexas de Rey e de Feuerstein: avaliação inicial 
 Cópia 1 Memória 1 Cópia 2 Memória 2 

E 3 Bispo abr. 2005: 52,1 37,6 77,9 75,2 
C 2 Bispo abr. 2005: 52,9 46,9 73,8 62,9 

 

Na avaliação inicial, no pré teste e no pós-teste, as amostras não são diferentes entre si, 

ao nível de 5% de probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e t de 
Student.  

 

Figuras complexas de Rey e de Feuerstein: apenas organização. 
 Cópia 1 Memória 1 Cópia 2: Memória 2 

E 3 Bispo abr. 2005: 30,0 26,7 88,3 90,0 
C 2 Bispo abr. 2005: 21,7 30,0 71,7 71,7 

 

6.2.1.2 Matrizes progressivas clássicas de Raven. 

 

Resultados da avaliação inicial dos grupos experimental 3 e de controle 2. 

 

Matrizes progressivas clássicas de Raven. 
Grupos: Avaliação inicial (abr.): 

Experimental 3 (Bispo 2005): 94,0 
de Controle 2 (Bispo 2005): 92,7 

 

Na avaliação inicial, as amostras não são diferentes entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e t de Student.  



 

 

210 

 

6.2.1.3 Organização de pontos. 

 

Resultados da avaliação inicial dos grupos experimental 3 e de controle 2. 

 

Organização de pontos. 
Grupos. Avaliação inicial (mar.): 

Experimental 3 (Bispo 2005): 42,6 
de Controle 2 (Bispo 2005): 38,9 

 
Na avaliação inicial, as amostras não são diferentes entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e t de Student.  
 

As amostras não são diferentes, ao nível de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de Mann-Whitney. 
 

 

6.2.1.4 Teste Ross de processos cognitivos. 

 

Resultados da avaliação inicial dos grupos experimental 3 e de controle 2. 

 

Teste Ross de processos cognitivos. 
Grupos. Avaliação inicial (abr.): 

Experimental 3 (Bispo 2005): 76,0 
de Controle 2 (Bispo 2005): 71,3 

 

Na avaliação inicial, as amostras não são diferentes entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e t de Student.  
 

6.2.1.5 Língua Portuguesa. 

 

Resultados da avaliação inicial dos grupos experimental 3 e de controle 2. 

 

Língua Portuguesa. 
Grupos. Avaliação inicial (abr.): 

Experimental 3 (Bispo 2005): 56,0 
de Controle 2 (Bispo 2005): 44,7 

 
Na avaliação inicial, as amostras são diferentes entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, de acordo com o teste U ou de Mann-Whitney e t de Student. 
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6.2.1.6 Matemática. 

 

Resultados da avaliação inicial dos grupos experimental 3 e de controle 2. 

 

Matemática. 
Grupos. Avaliação inicial (abr.): 

Experimental 3 (Bispo 2005): 70,0 
de Controle 2 (Bispo 2005): 63,3 

 

Na avaliação inicial, as amostras não são diferentes entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e t de Student. 
 

6.2.1.7 Resumo. 

 

Avaliação inicial. março de 2005. 
Instrumentos. Grupo experimental 3. Grupo de controle 2. 
Rey e Feuerstein: 52,1 37,6 77,9 75,2 52,9 46,9 73,8 62,9 
Organização: 30,0 26,7 88,3 90,0 21,7 30,0 71,7 71,7 
Raven: 94,0 92,7 
Organização de pontos. 42,6 38,9 
Ross: 72,3 63,0 
Língua Portuguesa: 56,0 44,7 
Matemática: 70,0 63,3 

 

6.2.1.8 Avaliação dinâmica. 

 

Tendo como finalidade subsidiar o planejamento da aplicação do PEI I, foi realizada, 

imediatamente após a avaliação inicial, uma análise dos resultados dos instrumentos que 

permitem avaliação dinâmica para identificar funções cognitivas deficientes e verificar a reação 

das pessoas ao ensino de estratégias cognitivas. Recomendações foram estabelecidas a partir 

dessa análise. 

 

Funções cognitivas deficientes identificadas a partir da aplicação dos instrumentos Figuras 

complexas de Rey e de Feuerstein, Matrizes progressivas clássicas de Raven e Organização de 

pontos. As tarefas selecionada exigem o desempenho eficiente de um conjunto de funções 

cognitivas de entrada, elaboração e saída. Diante de tarefas complexas como essas, as pessoas 

nem sempre percebem que as tarefas exigem tais funções; a importância dessas funções; e, 

conseguem desempenhar espontaneamente tais funções. 
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Figuras complexas de Rey e de Feuerstein. Os resultados médios obtidos pelos grupos 

experimental 3 e de controle 2 na primeira fase da avaliação inicial, quando eles mantiveram 

contato direto, autônomo e não mediado com a tarefa são reapresentados, a seguir, sob forma de 

tabela e gráficos. 

 

Representação das informações sob forma de tabela e gráfico: 

 

Figuras complexas de Rey e de Feuerstein (Bispo): avaliação inicial. 
Avaliações: Elementos do desenho. Organização. 

experimental 3 inicial (2005): 52,1 37,6 77,9 75,2 30,0 26,7 88,3 90,0 
de controle 2 inicial (2005): 52,9 46,9 73,8 62,9 21,7 30,0 71,7 71,7 
 

 

 

Os resultados apresentados pelo grupo experimental 3 e pelo grupo de controle 2, na primeira 

fase (pré-teste) da avaliação inicial com esse instrumento, cópia 1 (C 1) e desenho de memória 

1 (M 1), podem ser considerados baixos diante do total possível de 42 pontos (100%). Além 

disso, os resultados médios que correspondem ao grau de organização do traçado na cópia 1 (C 

1) e no desenho de memória 1 (M 1) podem, também, ser considerados baixos diante do total de 

seis pontos (100%). 
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Esses resultados indicam que o desempenho desses dois grupos no seu contato direto e 

autônomo com as tarefas, sem nenhuma intermediação, foi baixo. Se algumas funções 

cognitivas são pré-requisitos para a solução dessas tarefas, então é bastante provável que tais 

funções não tenham sido ativadas e nem percebidas como importantes para a solução da tarefa. 

 

Na segunda fase (aprendizagem mediada), realizada pelo mediador antes da segunda cópia e do 

segundo desenho de memória, o foco da mediação foi o levantamento de estratégias cognitivas 

que envolviam as funções cognitivas consideradas básicas para o exercício das tarefas, citadas 

na página 169 deste documento. 

 

Os resultados apresentados pelo grupo experimental 3 e pelo grupo de controle 2, na terceira 

fase (pós-teste) da avaliação inicial com esse instrumento, cópia 2 (C 2) e desenho de memória 

2 (M 2), cresceram. 

 

Além disso, os resultados médios que correspondem ao grau de organização do traçado na 

cópia 2 (C 2) e no desenho de memória 2 (M 2) cresceram muito, quando comparados com o 

desempenho da primeira fase. 

 

Esses resultados indicam que os desempenhos desses dois grupos foram afetados, na fase de 

aprendizagem, pela mediação realizada. Se algumas funções cognitivas são pré-requisitos para 

a solução dessas tarefas, pode-se concluir que tais funções tenham sido ativadas a partir do 

processo de mediação. É importante chamar a atenção para a relação existente entre o 

desempenho organizar e os desempenhos de copiar e desenhar de memória. 

 

Matrizes progressivas clássicas de Raven. 

 

Os desempenhos dos grupos experimental 3 e de controle 2 foram muito elevados (94% e 

92,7%, respectivamente). É de se esperar que na avaliação final não aconteçam resultados 

superiores, uma vez que os dois grupos obtiveram resultados próximos de 95%. 

 

Os alunos não demonstraram nenhuma dificuldade para encontrar a resposta correta, dentre seis 

ou oito alternativas. Encontraram, no entanto, dificuldades na apresentação de justificativas 

lógicas para suas respostas. 
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Perguntados sobre qual a alternativa correta de dois exercícios (C 11 e E 12), responderam 

adequadamente: alternativas 1 e 5, respectivamente. A pergunta Por que essa alternativa é 

correta? levou às seguintes respostas, por escrito (Ver questionário no Anexo 9): 

 

Grupo experimental 3: Grupo de controle 2: 
H. É correta pois seguindo a lógica da coluna essa 

é a que se encaixa corretamente. 
L. Eu contei as bolinhas e percebi que estavam em 
uma ordem crescente da direita para a esquerda e 
que toda a vez que aumentava uma bolinha era 
sempre no lado direito em cima. 
Li. Porque atende a seqüência de mudança dos 

quadros tanto no número de pontos quanto na 

posição dos mesmos. 
N. Porque corresponde ao processo de evolução e é 

adequada a todos os requerimentos necessários. 
R. Porque seguindo um raciocínio de 

adição/subtração, tanto na horizontal quanto na 

vertical, chegamos a uma resposta correta. 

A. Porque de acordo com o raciocínio de adição e 

subtração chegamos a um acordo que essa figura 
seria a correta. 
D. Porque ela é a melhor que se encaixa na 

atividade pedida. 
E. Pois se você seguir as colunas você observa que 

é adicionado uma bolinha no canto esquerdo de 

cada figura e a alternativa 1 se encaixa 
corretamente. 
M. É correta porque é a alternativa que dá mais 

certo com a figura. 
Y. Porque são retiradas a primeira bolinha do lado 

direito sempre. 
 

 

Essas respostas não justificam a escolha da alternativa correta. 

 

Além disso, encontraram dificuldades para responder e justificar perguntas do seguinte tipo: 

Qual é a pior alternativa a ser assinalada? Por quê? O que há de correto nessa alternativa que 

você não escolheu? Justifique. O que há de incorreto nessa alternativa que você não escolheu. 

 

Perguntados sobre um possível plano e seus passos para a resolução das tarefas propostas 

responderam, por escrito: 

 

Grupo experimental 3: Grupo de controle 2: 
C. Ver as formas, observar as linhas e colunas, as 
alternativas que encaixam e o encaixe de cada 
figura. 
E. Eliminar as figuras mais absurdas; procurar a 
figura correta por soma, subtração, lógica; assinalar 

a figura correta. 
H. Os passos mais usados foram: por eliminação 

das questões e pela lógica dos desenhos. 
L. Eu fui tentando encaixar uma das alternativas na 
figura, 
M. Pelo encaixe. 

A. Comparar as figuras, algumas somando e 
subtraindo, outras projetando a figura. 
An. Os passos foram a lógica de qual figura se 

encaixava melhor. 
C. Temos que analisar as linhas, as colunas, os 
desenhos, as seqüências e ver as lógicas. Assim e 
observando as alternativas as respostas ficam 
claras. 
D. Eu tento analisar todas as alternativas para 
depois descobrir qual será a alternativa correta. 
L. Toda as questões seguem uma seqüência e 

seguindo a seqüência fica clara a resposta. 
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No caso de Organização de pontos, os resultados obtidos pelos alunos dos grupos 

experimental 3 e de controle 2 foram, respectivamente, 42,6 e 38,9. Esses resultados podem ser 

considerados baixos, ou seja, em torno de 40 % de acertos. 

 

A partir dessa análise, optou-se por considerar, também, como deficientes ou passíveis de 

aperfeiçoamento, as dezesseis funções cognitivas identificadas e citadas na primeira pesquisa 

(página 194 do presente documento). 

 

6.2.2 Avaliação intermediária. Coleta de informações sobre as percepções de estudantes 

sobre o PEI . 

 

Questionários para levantar opiniões dos estudantes sobre suas percepções a respeito do PEI I 

foram aplicados nos estudantes do grupo experimental 3. 

 

6.2.2.1 Respostas ao questionário. 

 

Os vinte e quatro alunos do Grupo experimental 3 (dezesseis moças e oito rapazes), que 

participaram do PEI I em 2005, assim se manifestaram, de forma resumida, a partir da questões 

propostas. 

 

Questão 1: O que aprendemos de mais importante, durante as aulas de PEI foi: 

 

Alguns trechos de respostas a essa questão que merecem destaque: 

 

1. Aprendi a fazer uma coleta planejada e ordenada de dados e selecionar com cuidado 

informações relevantes. Aprendi a definir o que deve ser feito, a buscar relações entre essas 

informações e outras, dentro do contexto. Aprendi a confiar mais em mim e no que falo. Consigo, 

agora, construir e visualizar relações; ser menos impulsiva; refletir antes de tudo. 

2. A coisa mais importante que aprendi no PEI foi PARAR, PENSAR e, depois, AGIR. 

3. Ter mais calma para solucionar um problema. Parar e pensar antes, coletar dados, averiguar a 

relevância dos dados coletados. Encontrar meios de resolução do problema. E assim, após uma 

boa pensada, concluir a tarefa. Acrescento que devemos sempre estudar o problema ou questão 

para assim achar meios mais rápidos, fáceis e eficazes de resolver o problema. 
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4. Parar para pensar, analisar o problema, dar �nome aos bois�, fazer um plano e segui-lo, levantar 

hipóteses/possibilidades, eliminar respostas sem sentido lógico, evitar os �chutes� e, 

principalmente, controlar a impulsividade. 

5. Aprendi que é preciso ter calma e flexibilidade para resolver um problema. Se faz necessário 

uma análise exploratória, antes de tudo, para, a partir daí, ter uma visão clara do que se pode 

fazer. Só então eu traçarei estratégias e verificarei as possíveis soluções. Percebi que �ir direto ao 

pote� não é o melhor caminho. Consegui sintetizar e absorver todas as coisas que me foram 

passadas nesses encontros através do registro de �princípios�, o que facilita o seu uso no meu dia-

a-dia, trazendo benefícios para a solução de minhas tarefas diárias. 

 

Questão 2: Isso que eu escrevi acima, eu considero importante porque: 

 

Alguns trechos de respostas a essa questão que merecem destaque: 

 

1. Para mim, isso tudo é importante, pois faz-me crescer, faz com que eu me sinta realmente capaz 

de realizar as coisas. É importante para toda a vida e até mesmo para a minha auto-estima, para 

que eu tenha mais confiança em mim, sem medo de falar ou de fazer as coisas. Além disso, pensar 

antes de agir está fazendo com que eu cometa menos erros. 

2. Sou uma pessoa impulsiva. Falo e faço o que quero na hora em que eu quero. Isso não é bom e 

muitas vezes eu me arrependo por não pensar antes. O PEI está me ensinando a conter essa minha 

ansiedade. 

3. Está me ajudando muito a desenvolver áreas que são pouco trabalhadas na escola e que serão 

úteis no futuro. 

4. Porque nos torna pessoas melhores, mais reflexivas e mais determinadas, com menor 

probabilidade de errar ou de se arrepender. 

5. Posso aplicar tudo o que aprendi até agora no meu dia-a-dia, na escola, em casa e no trabalho. 

Sem dúvida, esse é um aprendizado que irei levar para o resto de minha vida. 
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Questão 3: Situações da minha vida onde eu senti a importância do PEI e do que escrevi 

acima: 

 

Alguns trechos de respostas a essa questão que merecem destaque: 

 

1. Eu coloco isso na minha vida, pois nunca consegui parar para refletir antes de agir. Não me 

sentia segura, minha auto-estima era baixa. O PEI me ajudou a acreditar na minha capacidade de 

desenvolver problemas e situações de modo claro e preciso. 

2. Ultimamente, eu tenho brigado menos com minha mãe, não tenho machucado tanto as pessoas 

com palavras, nos exercícios da escola tenho pensado mais antes de fazê-los, ... são essas coisas. 

3. Aprendi a ver as situações a partir de mais de uma perspectiva, obtendo assim vários planos de 

interação e, com o entendimento de cada um deles, utilizar a visão que melhor convém. 

4. Antes eu falava muita coisa sem pensar gerando conflitos desnecessários como, por exemplo, 

nos meus contatos com minha irmã: falava sem pensar e acabava deixando-a chateada, sem 

necessidade. Já, agora, penso mais antes de falar o que vem a mente. 

5. Situações de avaliação tais como: problemas de matemática na escola; teste do exame 

psicotécnico, utilizado para autorização de habilitação para dirigir automóvel. Decisões nas 

escolhas, desde caminhos para viver até problemas simples. Ganhei muita coragem para resolver 

problemas grandes e difíceis. O bicho de sete cabeças se tornou um bichinho inofensivo. 

 

Questão 4: Conversei com meus pais sobre o que eu escrevi acima e eles: 

 

Alguns trechos de respostas a essa questão que merecem destaque: 

 

1. Minha mãe gostou muito, disse que essa é uma grande oportunidade que já está dando 

resultados na minha rotina. Ela gostaria de participar desse curso. 

2. Perceberam algumas mudanças na realização de minhas atividades escolares e nas atribuições 

do meu dia-a-dia, em casa. 

3. Conversei com minha mãe e ela disse que achou o PEI muito interessante. Ela considerou 

intrigante a maneira como resultados são obtidos através de atividades um tanto quanto simples. 

4. Aprovaram. Concluíram que o programa é muito bom e me incentivam cada vez mais. Viram 

que o programa ajudou bastante, viram que é muito interessante, viram que todos os sábados eu 

voltava para casa com novos desafios e novas histórias interessantes que aprendi. 



 

 

218 

 

5. Eles disseram que é aparente o aumento de inteligência e organização de idéias e pensamentos. 

Chamaram a atenção, também, para o aumento de motivação e a diminuição de estresses, 

conflitos e discórdias. 

 

Questão 5: As funções abaixo, que eu assinalei com x, representam minha percepção das 

funções cognitivas mais relevantes que foram trabalhadas nos sete primeiro instrumentos 

do PEI. 

 

As dezesseis funções cognitivas selecionadas como relevantes foram: 

 

1. Entrada: Percepção clara e precisa (82,6), Comportamento exploratório sistemático (73,9), 

Orientação espacial (73,9%), Orientação temporal (87%), Precisão e exatidão na coleta de 

informações (64,6%) e Utilização de mais de uma fonte de informação (87%). 

2. Elaboração: Percepção e definição clara do problema (82,6%), Diferenciação entre dados 

relevantes e irrelevantes (78,3%), Comportamento comparativo (82,6%), Ampliação do campo 

mental (82,6%), Utilização do raciocínio lógico (87%) e Comportamento planejado (73,9%). 

3. Saída: Eliminação de respostas por ensaio-e-erro (82,6%), Precisão e exatidão na 

comunicação da resposta (78,3%), Eficácia no transporte visual (78,3%) e Controle da 

impulsividade (91,3%). 

 

6.2.3 Avaliação final: coleta de informações. 

 

Em novembro de 2005, cerca de 40 alunos da 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual 

Bispo Dom Gabriel, em Jundiaí, foram novamente submetidos à LPAD e a outros instrumentos 

de avaliação. No intervalo entre a avaliação inicial (realizada em março e abril de 2005) e a 

avaliação final (realizada em novembro desse mesmo ano), 24 desses estudantes, que 

compunham o grupo experimental 3 participaram do primeiro nível do PEI enquanto que os 

outros dezesseis alunos que compunham o grupo de controle 2, não participaram desse 

Programa. 
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6.2.3.1 Figuras complexas de Rey e de Feuerstein. 

 

Resultados da avaliação final dos elementos do desenho dos grupos experimental 3 e de 

controle 2. 

 

Figuras complexas de Rey e de Feuerstein: avaliação final 
 Cópia 1 Memória 1 Cópia 2 Memória 2 

E 3 Bispo abr. 2005: 76,0 71,0 80,2 77,9 
C 2 Bispo abr. 2005: 52,9 53,1 65,0 61,0 

 

Na avaliação inicial, no pré teste e no pós-teste, as amostras não são diferentes entre si, 
ao nível de 5% de probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e t de 
Student.  

 

Resultados médios obtidos pelos dois grupos, na avaliação final, no critério organização. 

 

Figuras complexas de Rey e de Feuerstein: apenas organização. 
 Cópia 1 Memória 1 Cópia 2: Memória 2 

E 3 Bispo abr. 2005: 80,0 80,0 95,0 95,0 
C 2 Bispo abr. 2005: 36,7 45,0 61,7 63,3 

 

6.2.3.2 Matrizes progressivas clássicas de Raven.  

 

Resultados da avaliação final dos grupos experimental 3 e de controle 2. 

 

Matrizes progressivas clássicas de Raven. 
Grupos: Avaliação final (nov.): 

Experimental 3 (Bispo 2005): 99,0 
de Controle 2 (Bispo 2005): 88,0 

 
Na avaliação final, as amostras são diferentes entre si, ao nível de 5% de probabilidade, 

de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e t de Student.  
 

Os desempenhos dos grupos experimental 3 e de controle 2 foram muito elevados (99% e 88%, 

respectivamente). Os alunos não demonstraram nenhuma dificuldade para encontrar a resposta 

correta, dentre seis ou oito alternativas. 

 

Os alunos do grupo experimental 3 não encontraram dificuldade na apresentação de 

justificativas lógicas para suas respostas enquanto que os estudantes do grupo de controle 2 

continuaram apresentando tal dificuldade. 
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Perguntados sobre qual a alternativa correta de duas questões (C 11 e E 12), responderam 

adequadamente: alternativas 1 e 5, respectivamente. A pergunta Por que essa alternativa é 

correta? levou às seguintes respostas, por escrito: 

 

Grupo experimental 3: Grupo de controle 2: 
B. Porque em cada linha diminui uma bolinha, da direita para a 
esquerda, na parte superior do quadro e em cada coluna aumenta 
uma bolinha, na vertical, no lado esquerdo de cada quadro. 
L. Porque na primeira linha, da esquerda para a direita, vai tirando 
uma bolinha e as bolinhas de baixo não mudam. 
Li. Porque se agregarmos o sinal de + às orelhinhas que são 

viradas para fora e � às que são viradas para dentro, é possível 

realizar operações matemáticas. Na coluna e na linha em que falta 

o resultado da operação temos - 1 + 3 e + 5 � 3 cujos resultados 
são + 2, com orelhinhas para fora. 
R. Porque as figuras que aparecem no quadro viradas para fora são 

números positivos e as que aparecem para dentro são negativos. 

Fazendo os cálculos achei a resposta. 
V. Porque eu analisei e descobri que os �nózinhos� para fora são 

positivos e os para dentro são negativos. Fiz a soma e/ou a 

subtração e procurei a alternativa correta.  

A. Procurei achar o que se encaixa, 
o que soma ou subtrai. 
An. Porque ela acompanha a 
diminuição das bolinhas. 
D. Porque no decorrer do desenho 
as peças vão se desfazendo e, no 

último quadrado faltava colocar 

uma peça para encaixar no desenho. 
L. Porque as argolas para fora eram 
positivas e as que sobraram formou 
a figura 5. 
Lo. Pois é uma subtração e tem 5 

bolinhas e na outra 3 e sendo uma 
subtração ficou a bola com 2 

bolinhas dentro. 
 

 

Perguntados sobre um possível plano e seus passos para a resolução das tarefas propostas 

responderam, por escrito: 

 

Grupo experimental 3: Grupo de controle 2: 
A. Em 1º lugar eu olhava a 1ª coluna e a 1ª linha e via o que 

faltava. Eu somava, subtraia conforme era pedido. As alternativas 
já existentes eu já descartava. Depois encaixava para ver se estava 

correto, sempre procurando a resposta na vertical e na horizontal 
para ver se dava na mesma.  
Al. A primeira coisa que faço é tentar achar qual é a relação que as 

figuras têm entre si., depois é ver qual das alternativas cumpre a 

regra. 
H. Dei nome as figuras, analisei as figuras no quadro, tentei achar 
uma relação entre elas, analisei as alternativas e vi qual seria a 
correta e marquei nesta folha. Obs.: Fiz com calma, não me 

precipitei, controlei a impulsividade. 
L. Olhar para o quadro e identificar o que é mais relevante, 

observar as linhas e as colunas e identificar a seqüência de 
mudança, procurar entre as alternativas a que se adequa melhor ao 

espaço em branco e, ao encontrar uma alternativa interessante, 

conferir com a seqüência do quadro. 
V. Observar as figuras e comparar. Observar as mudanças que 

nelas ocorreram ao passar de coluna em coluna e de linha em 
linha. Tirar conclusões que para mim fosse a mais correta. que me 

levasse a mais correta. 

A. Procurei achar o que se encaixa, 
o que soma ou subtrai. 
An.. Pela lógica dos números e pela 

posição das figuras. 
D. Prestei bem atenção para saber 

onde as peças poderiam se encaixar 

para depois juntá-las e concluir o 
desenho. 
E. Eu analisei todas as figuras e as 
alternativas e pensei em qual 
encaixava perfeitamente, de acordo 
com minha visão. 
L. Comparei com as seqüências e vi 

qual é a melhor opção, qual a que 

fazia o �encaixe� melhor. 
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6.2.3.3 Organização de pontos. 

 

Resultados da avaliação final dos grupos experimental 3 e de controle 2. 

 

Organização de pontos. 
Grupos. Avaliação final (nov.): 

Experimental 3 (Bispo 2005): 71,40 
de Controle 2 (Bispo 2005): 36,9 

 
Na avaliação final as amostras são diferentes entre si, ao nível de 5% de probabilidade, 

de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney  e t de Student.  
 

6.2.3. Teste Ross de processos cognitivos. 

 

Resultados da avaliação final dos grupos experimental 3 e de controle 2. 

 

Teste Ross de processos cognitivos. 
Grupos. Avaliação final (nov.): 

Experimental 3 (Bispo 2005): 85,0 
de Controle 2 (Bispo 2005): 64,8 

 
Na avaliação final as amostras são diferentes entre si, ao nível de 5% de probabilidade, 
de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney  e t de Student.  

 

6.2.3.5 Língua Portuguesa. 

 

Resultados da avaliação final dos grupos experimental 3 e de controle 2. 

 

Língua Portuguesa. 
Grupos. Avaliação final (nov.): 

Experimental 3 (Bispo 2005): 65,3 
de Controle 2 (Bispo 2005): 39,3 

 
Na avaliação final, as amostras são diferentes entre si, ao nível de 5% de probabilidade, 

de acordo com o teste U ou de Mann-Whitney e t de Student. 
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6.2.3.6 Matemática. 

 

Resultados da avaliação inicial dos grupos experimental 2 e de controle 2. 

 

Matemática. 
Grupos. Avaliação final (nov.): 

Experimental 3 (Bispo 2005): 84,2 
de Controle 2 (Bispo 2005): 42,7 

 

Na avaliação final, as amostras são diferentes entre si, ao nível de 5% de probabilidade, 

de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e t de Student.  
 

6.2.3.7 Resumo: 

 

Avaliação final. novembro de 2005. 
Instrumentos. Grupo experimental 3. Grupo de controle 2. 
Rey e Feuerstein: 76,0 71,0 80,2 77,9 52,9 53,1 65,0 61,0 
Organização: 81,7 80,0 95,0 95,0 36,7 45,0 61,7 63,3 
Raven: 99,0 88,0 
Organização de pontos. 70,0 36,9 
Ross: 81,0 57,3 
Língua Portuguesa: 65,3 39,3 
Matemática: 84,2 42,7 

 

6.2.4 Freqüência dos alunos ao PEI. 

 

A segunda pesquisa, como já foi dito, foi realizada, no período de março a novembro de 2005, 

na Escola Estadual Bispo Dom Gabriel, em Jundiaí. As cinco aulas semanais de PEI I, com 

duração de 50 minutos cada uma, foram desenvolvidas aos sábados, das 8h às 12h 10min, como 

parte do Programa Escola da Família. 

 

Freqüência dos estudantes nas aulas de PEI: 82%. 
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6.2.5 Efeito do PEI nos resultado dos alunos nas disciplinas escolares. 

 

Os resultados dos estudantes dos grupos experimental 3 e de controle 2 são os seguintes: 

 

Avaliações bimestrais Bispo Experimental 3: de Controle 2: 
Disciplinas. 1º 2º 3º 4º Médias: 1º 2º 3º 4º Médias: 
Língua Portuguesa e Literatura: 80,0 77,9 76,3 78,8 78,3 67,5 70,0 65,0 71,7 68,6 
História: 69,2 78,3 77,5 81,7 76,7 53,3 59,2 70,0 75,8 64,6 
Geografia: 82,9 81,7 75,0 70,4 77,5 63,3 73,3 68,3 59,2 66,0 
Física: 64,6 68,8 72,7 70,8 69,2 73,3 72,5 52,1 60,0 64,5 
Química: 64,6 57,1 66,7 67,5 64,0 50,0 51,7 49,6 55,0 51,6 
Biologia: 66,7 72,9 74,6 75,4 72,4 55,0 66,7 67,5 65,8 63,8 
Matemática: 82,9 78,8 77,1 75,0 78,5 63,3 68,3 66,7 60,8 64,8 
Inglês: 81,7 87,9 81,7 87,9 84,8 73,3 75,8 63,3 71,7 71,0 
Psicologia: 91,3 83,3 82,9 91,3 87,2 95,8 77,5 60,0 82,5 79,0 
 Média: 76,7 Média: 67,5 
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Parte D: Discussão. 
 

7. Análise e discussão dos resultados obtidos. 

 

Os resultados serão analisados em três blocos. 

 

Reapresentação dos resultados das avaliações inicial, intermediária e final da primeira pesquisa 

(CPTM 2002 e 2003), organizados em tabelas e gráficos, seguida de análise e elaboração de 

conclusões. 

 

Reapresentação dos resultados das avaliações inicial, intermediária e final da primeira pesquisa 

(Bispo 2005), organizados em tabelas e gráficos, seguida de análise e elaboração de conclusões. 
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7.1 Primeira pesquisa (CPTM). 

 

Visão global dos resultados da primeira pesquisa. Os estudantes da CPTM participaram das 

atividades de avaliação e de intervenção previstas no plano global: avaliação inicial, aplicação 

do PEI, avaliação intermediária durante a aplicação do PEI e avaliação final. Foram 

introduzidas algumas alterações nesse plano. 

 

Avaliação inicial: 

 

Avaliação inicial. fevereiro de 2002. fevereiro de 2003. 
Instrumentos. Grupo experimental 1. Grupo de controle 1. Grupo experimental 2. 
Rey e Feuerstein: 64,0 47,0 71,0 70,7 70,5 61,4 71,2 67,6 
Organização: 31,7 35,0 56,7 68,3 41,7 38,3 50,0 50,0 
Raven: 90,3 93,5 

 
Não participou. 

Ross: 76,5 81,3 69,5 
Língua Portuguesa: 46,0 54,7 40,0 
Matemática: 52,7 65,3 51,3 

 

Aplicação do PEI I para os grupos experimentais 1 e 2, no período de fevereiro a dezembro de 

2002 e 2003, respectivamente. 

 

Avaliação intermediária: todos os alunos foram submetidos ao instrumento de avaliação 

Organização de pontos. Apenas os grupos experimentais responderam ao questionário. 

 

Avaliação intermediária: Organização de pontos. 
1º semestre de 2002. 1º semestre de 2003. 

Grupo experimental 1. Grupo de controle 1. Grupo experimental 2. 
90,9 47,0 86,0 

 

Avaliação final: 

 

Avaliação final. dezembro de 2002. dezembro de 2003. 
Instrumentos. Grupo experimental 1. Grupo de controle 1. Grupo experimental 2. 
Rey e Feuerstein: 85,5 83,6 89,0 86,7 65,0 60,6 65,6 65,2 88,8 82,4 95,5 96,7 
Organização: 71,7 76,7 86,7 91,7 41,7 38,3 36,7 50,0 75,0 98,3 100 100 
Raven: 100,0 94,5 95,5 
Ross: 87,8 86,8 99,2 
Língua Portuguesa: 66,0 65,3 48,7 
Matemática: 78,0 70,7 78,7 
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7.1.1 Figuras complexas de Rey e de Feuerstein: avaliações inicial e final. 

 

Apresentação de resultados obtidos pelos grupos experimental 1 (E1), de controle 1 (C1) e 

experimental 2 (E 2) no pré-teste e no pós-teste, nas avaliações inicial e final, representados por 

tabela e gráficos. Indica-se, também, os ganhos obtidos. Os valores do pré-teste e do pós teste 

foram obtidos a partir das médias aritméticas dos valores de C 1 e M1 e de C 2 e M 2 

apresentados nos itens 6.1.1.1 (p. 184) E 6.1.3.1 (p. 203). 

 

Grupos Pré teste Pós teste 

E 1 inicial (2002) 55,5 70,9 
E 1 final (2002) 84,6 87,9 
E 1 ganho  29,1  17,0 

C 1 inicial (2002) 66,0 69,4 
C 1 final (2002) 62,8 65,4 
C 1 ganho - 3,2 - 4,0 

E 2 final (2003) 85,6 96,1 
 

Na avaliação inicial, no pré teste e no pós-teste, as amostras não são diferentes entre si, 

ao nível de 5% de probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e t de 
Student. Na avaliação final e no ganho, no entanto, as amostras são diferentes entre si, 

ao nível de 5% de probabilidade, de acordo com esses dois testes.  
 

 



 

 

227 

 

Análise dos resultados da aplicação do instrumento Figuras complexas de Rey e de 

Feuerstein. 

 

A tabela e os gráficos acima apresentados mostram os desempenhos médios dos estudantes, 

obtidos nas avaliações inicial e final, diante do instrumento Figuras complexas de Rey e de 

Feuerstein. Além disso, indica se houve ganho traduzido pela subtração dos resultados obtidos 

nas duas avaliações: final - inicial = ganho. A aplicação desse instrumento envolve avaliação 

dinâmica: entre o pré-teste e o pós-teste é realizada uma experiência de aprendizagem mediada. 

 

Reiterando, entre essas duas avaliações, os alunos dos grupos experimentais foram submetidos 

ao PEI I. Os estudantes do grupo experimental 2 não participaram da avaliação inicial. 

 

Algumas proposições importantes podem ser estabelecidas a partir da análise das informações 

apresentadas nos organizadores (tabela e gráficos) e dos resultados obtidos com a aplicação do 

teste U ou de Mann-Whitney e o teste t de Student. 

 

1. os desempenhos médios dos alunos do grupo experimental 1 e do grupo de controle 1 na 

avaliação inicial (pré-teste e pós-teste), são equivalentes entre si, de acordo com os testes 

estatísticos empregados; 

2. os resultados médios dos alunos do grupo experimental 1 e do grupo de controle 1 na 

avaliação final (pré-teste e pós-teste), não são equivalentes entre si, de acordo com os testes 

estatísticos empregados; 

3. os resultados médios do grupo experimental 1, na avaliação final (pré-teste e pós-teste) são 

maiores do que os resultados do grupo de controle 1; 

4. os ganhos obtido pelos estudantes do grupo experimental 1 e do grupo de controle 1 no pré-

teste, não são equivalentes entre si, de acordo com os testes estatísticos empregados; 

5. os ganhos obtido pelos estudantes do grupo experimental 1 e do grupo de controle 1 no pós-

teste, não são equivalentes entre si, de acordo com os testes estatísticos empregados; 

6. os ganhos obtidos pelo grupo experimental 1 (pré-teste e pós-teste) são superiores aos 

obtidos pelo grupo de controle 1; 

7. os desempenhos superiores apresentados pelo grupo experimental 1 nas avaliações 

finais, em comparação com os desempenhos do grupo de controle 1, devem-se às 

experiências de aprendizagem mediadas realizadas em cada uma das 160 aulas de PEI I; 
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8. essas experiências de aprendizagem mediada tornaram possível que as pessoas do grupo 

experimental 1 levassem em consideração, durante a avaliação final, as funções, estratégias e 

princípios cognitivos aprendidos ao longo do ano com colegas e mediadores; 

9. o grupo experimental 2 não participou da avaliação inicial, mas teve um desempenho 

equivalente ao desempenho do grupo experimental 1, na avaliação final, ou seja, superior ao 

grupo de controle 

10. o desempenho eficaz do grupo experimental 2 só pode ser atribuído às experiências de 

aprendizagem mediada realizadas em cada uma das aulas do PEI I; 

 

Com base nessas proposições é possível concluir que: 

 

1. a modificabilidade cognitiva estrutural dos estudantes dos grupos experimentais 1 e 2 foi 

ampliada; e, 

2. o desenvolvimento cognitivo demonstrado pelos estudantes dos grupos experimentais 1 e 2 

foi maior que o desempenho cognitivo demonstrado pelo alunos do grupo de controle 1. 
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7.1.2 Matrizes progressivas clássicas de Raven: avaliações inicial e final. 

 

Apresentação de resultados obtidos pelos grupos experimental 1 (E 1), de controle 1 (C1) e 

experimental 2 (E 2) nas avaliações inicial e final, representados por tabela e gráfico.  

 

Matrizes progressivas clássicas de Raven (CPTM) 
Avaliações. E 1 (2002): C 1 (2002): E 2 (2003): 
Inicial fev.: 90,3 93,5 Não participou. 
Final dez.: 100,0 94,5 95,5 

Ganho: 9,7 1,0 Não é possível dizer. 
 

Nas avaliações inicial, final e de ganho, as amostras não são diferentes entre si, ao nível 

de 5% de probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e o teste t de 
Student. 
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Análise dos resultados da aplicação do instrumento Matrizes progressivas clássicas de 

Raven. 

 

A tabela e o gráfico acima apresentados mostram os desempenhos médios dos estudantes, 

obtidos nas avaliações inicial e final, diante do instrumento Matrizes progressivas clássicas de 

Raven. Além disso, mostra ainda, se houve ganho traduzido pela subtração dos resultados 

obtidos nas duas avaliações: final - inicial = ganho. 

 

Reiterando, entre essas duas avaliações, os alunos dos grupos experimentais foram submetidos 

ao PEI I. Os estudantes do grupo experimental 2 não participaram da avaliação inicial. 

 

Algumas proposições importantes podem ser estabelecidas a partir da análise das informações 

colhidas durante a aplicação do instrumento e já citadas anteriormente, além das apresentadas 

nos organizadores (tabela e gráfico). 

 

1. os desempenhos médios dos alunos do grupo experimental 1 e do grupo de controle 1, nas 

avaliações inicial e final, são elevados conforme resultado máximo possível e equivalentes de 

acordo com os testes estatísticos aplicados; 

2. o grupo de controle, nas avaliações inicial e final, não encontrou dificuldade para realizar as 

tarefas, mas encontrou grande dificuldade para justificar logicamente suas respostas e declarou 

não ter planejado suas atividades; 

3. os grupo experimental 1, na avaliação inicial, teve desempenho semelhante ao do grupo de 

controle; 

4. os grupos experimentais 1 e 2, na avaliação final, também não encontraram dificuldade para 

realizar as tarefas; porém, ao contrário do grupo de controle, a maioria de seus componentes 

justificou logicamente suas respostas e declarou ter planejado suas atividades; e, 

5. os desempenhos dos grupos experimentais 1 e 2, na avaliação final, foram superiores ao 

desempenho do grupo de controle 1 porém, essas diferenças não são significativas, 

conforme testes aplicados, provavelmente porque os desempenhos na avaliação inicial já 

eram próximos do resultado máximo possível. 
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Com base nessas proposições é possível concluir que a modificabilidade cognitiva estrutural 

dos estudantes dos grupos experimentais 1 e 2 foi ampliada. 

 

7.1.3 Teste Ross de processos cognitivos: avaliações inicial e final. 

 

Apresentação de resultados obtidos pelos grupos experimental 1 (E 1), de controle 1 (C1) e 

experimental 2 (E 2) nas avaliações inicial e final, representados por tabela e gráficos. A 

aplicação desse instrumento não envolve avaliação dinâmica. 

 

Teste Ross de processos cognitivos (CPTM) 
Avaliações. E 1 (2002): C 1 (2002): E 2 (2003): 
Inicial fev.: 72,9 77,4 69,5 
Final dez.: 83,6 82,6 79,7 

Ganho: 10,7 5,2 10,2 
 
Nas avaliações inicial e final, as amostras não são diferentes entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e o teste t de Student. 
Na avaliação de ganho, o teste t indicou melhor desempenho dos grupos experimentais, 

embora isso não tenha sido detectado pelo teste U. 
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Análise dos resultados da aplicação do instrumento Teste Ross de processos cognitivos. 

 

A tabela e o gráfico acima apresentados mostram os desempenhos médios dos estudantes, 

obtidos nas avaliações inicial e final, diante do instrumento Teste Ross de processos cognitivos. 

Além disso, mostra ainda, se houve ganho traduzido pela subtração dos resultados obtidos nas 

duas avaliações: final - inicial = ganho. 

 

Reiterando, entre essas duas avaliações, os alunos dos grupos experimentais foram submetidos 

ao PEI I. Os estudantes do grupo experimental 2 não participaram da avaliação inicial. 

 

Algumas proposições importantes podem ser estabelecidas a partir da análise das informações 

apresentadas nos organizadores (tabela e gráfico). 

 

1. os desempenhos médios dos alunos do grupo experimental 1 e do grupo de controle 1, nas 

avaliações inicial e final, são elevados (cerca de 70% do resultado máximo possível) e 

equivalentes de acordo com os testes estatísticos aplicados; e, 

2. os desempenhos dos grupos experimentais 1 e 2, na avaliação final, foram superiores ao 

desempenho do grupo de controle 1 porém, essas diferenças não são significativas, 

conforme testes aplicados, provavelmente porque os desempenhos na avaliação inicial já 

eram elevados, contudo, o teste t identificou maior ganho para os grupos experimentais. 

 

Com base nessas proposições é possível concluir que a modificabilidade cognitiva estrutural 

dos estudantes dos grupos experimentais 1 e 2 foi ampliada. 
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7.1.4 Língua portuguesa: avaliações inicial e final. 

 

Apresentação de resultados obtidos pelos grupos experimental 1 (E 1), de controle 1 (C1) e 

experimental 2 (E 2) nas avaliações inicial e final, representados por tabela e gráficos. A 

aplicação desse instrumento não envolve avaliação dinâmica. 

 

Língua Portuguesa (CPTM) 
Avaliações. E 1 (2002): C 1 (2002): E 2 (2003): 
Inicial fev.: 46,0 54,7 40,0 
Final dez.: 65,3 64,7 48,7 

Ganho: 19,3 10,0 8,7 
 

Na avaliação inicial, final e de ganho, as amostras dos grupos de controle 1 e 

experimental 1 não são diferentes entre si, ao nível de 5% de probabilidade, de acordo 

com os testes U ou de Mann-Whitney e teste t de Student, exceto na avaliação inicial 

pelo teste U, em que as amostras são diferentes. 
Na avaliação inicial e final, as amostras do grupo de controle 1 e do grupo experimental 

2 são diferentes entre si, ao nível de 5% de probabilidade, de acordo com os testes U ou 

de Mann-Whitney e não são diferentes entre si, de acordo com o teste t de Student. Na 

avaliação de ganho, no entanto, as amostras não são diferentes entre si. 
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Análise dos resultados da aplicação do instrumento Língua Portuguesa. 

 

A tabela e o gráfico acima apresentados mostram os desempenhos médios dos estudantes, 

obtidos nas avaliações inicial e final, diante do instrumento Língua Portuguesa. Além disso, 

mostra ainda, se houve ganho traduzido pela subtração dos resultados obtidos nas duas 

avaliações: final - inicial = ganho. 

 

Reiterando, entre essas duas avaliações, os alunos dos grupos experimentais foram submetidos 

ao PEI I. 

 

Algumas proposições importantes podem ser estabelecidas a partir da análise das informações 

apresentadas nos organizadores (tabela e gráfico). 

 

1. os desempenhos médios dos alunos do grupo experimental 1 era inferior ao do grupo de 

controle 1 na avaliação inicial e esta diferença foi detectada pelo teste U e não pelo teste t a 5% 

de probabilidade; 

2. essa discordância entre os resultados dos dois testes mostra que ambos os testes estão no 

limite entre detectar ou não as diferenças entre os grupos; 

3. os desempenhos médios dos alunos do grupo experimental 1 tornou-se equivalente ao do 

grupo de controle 1 na avaliação final conforme os dois testes; 

4. os resultados dos testes não permitem uma conclusão definitiva a respeito dos efeitos do 

PEI sobre o desempenho do grupo experimental 1, em Língua Portuguesa, ou seja, 

embora existam indícios de que o PEI teve um efeito positivo, não é possível afirmar nem 

negar esse efeito; 

5. com base nos resultados dos testes, não é possível identificar influência do Pei sobre o grupo 

experimental 2 

 

Com base nessas proposições é possível suspeitar que a modificabilidade cognitiva estrutural 

dos estudantes do grupo experimental 1 foi ampliada. 
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7.1.5 Matemática: avaliações inicial e final. 

 

Apresentação de resultados obtidos pelos grupos experimental 1 (E 1), de controle 1 (C1) e 

experimental 2 (E 2) nas avaliações inicial e final, representados por tabela e gráficos. A 

aplicação desse instrumento não envolve avaliação dinâmica. 

 

Matemática (CPTM) 
Avaliações. E 1 (2002): C 1 (2002): E 2 (2003): 
Inicial fev.: 52,7 65,3 51,3 
Final dez.: 78,0 70,7 78,7 

Ganho: 25,3 5,4 27,4 
 

Na avaliação inicial, as amostras dos grupos experimentais são diferentes entre si, ao 

nível de 5% de probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e t de 
Student. 
Na avaliação final, no entanto, as amostras não são diferentes entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e teste t de Student. 
Na avaliação do ganho, no entanto, as amostras são diferentes entre si, ao nível de 5% 

de probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e t de Student.  
 

 

 

Análise dos resultados da aplicação do instrumento Figuras complexas de Rey e de 

Feuerstein. 

 

A tabela e os gráficos acima apresentados mostram os desempenhos médios dos estudantes, 

obtidos nas avaliações inicial e final, diante do instrumento Figuras complexas de Rey e de 

Feuerstein. Além disso, indica se houve ganho traduzido pela subtração dos resultados obtidos 
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nas duas avaliações: final - inicial = ganho. A aplicação desse instrumento envolve avaliação 

dinâmica: entre o pré-teste e o pós-teste é realizada uma experiência de aprendizagem mediada. 

 

Reiterando, entre essas duas avaliações, os alunos dos grupos experimentais foram submetidos 

ao PEI I. Os estudantes do grupo experimental 2 não participaram da avaliação inicial. 

 

Algumas proposições importantes podem ser estabelecidas a partir da análise das informações 

apresentadas nos organizadores (tabela e gráficos) e dos resultados obtidos com a aplicação do 

teste U ou de Mann-Whitney e o teste t de Student. 

 

1. os desempenhos médios dos alunos dos grupos experimentais 1 e 2 não são equivalentes aos 

do grupo de controle 1 na avaliação inicial, de acordo com os testes estatísticos empregados; 

2. os resultados médios dos alunos dos grupos experimentais 1 e 2 são equivalentes aos do 

grupo de controle 1 na avaliação final, de acordo com os testes estatísticos empregados; 

3. os resultados médios do grupo de controle 1 são maiores do que os resultados dos grupos 

experimentais 1 e 2, na avaliação inicial; 

4. os ganhos obtido pelos estudantes dos grupos experimentais 1 e 2 não são equivalentes aos 

do grupo de controle 1, de acordo com os testes estatísticos empregados; 

5. os ganhos obtidos pelos grupos experimentais 1 e 2 são superiores aos obtidos pelo grupo de 

controle 1; 

7. a recuperação apresentada pelos grupos experimentais 1 e 2 nas avaliações finais, em 

comparação com os desempenhos do grupo de controle 1, devem-se às experiências de 

aprendizagem mediadas realizadas em cada uma das aulas de PEI I; 

8. essas experiências de aprendizagem mediada tornaram possível que as pessoas dos grupos 

experimentais 1 e 2 levassem em consideração - durante a avaliação final - as funções, 

estratégias e princípios cognitivos aprendidos ao longo do ano com colegas e mediadores; 

 

Com base nessas proposições é possível concluir que: 

 

1. a modificabilidade cognitiva estrutural dos estudantes dos grupos experimentais 1 e 2 foi 

ampliada; e, 

2. o desenvolvimento cognitivo demonstrado pelos estudantes dos grupos experimentais 1 e 2 

foi maior que o desempenho cognitivo demonstrado pelo alunos do grupo de controle 1. 
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7.1.6 Organização de pontos: avaliação intermediária. 

 

Apresentação de resultados obtidos pelos grupos experimental 1 (E 1), de controle 1 (C1) e 

experimental 2 (E 2) nas avaliações intermediárias, representados por tabela e gráficos.  

 

Avaliação intermediária: Organização de pontos. 
1º semestre de 2002. 1º semestre de 2003. 

Grupo experimental 1. Grupo de controle 1. Grupo experimental 2. 
92,6 47,7 86,0 

 

 

 

Análise dos resultados da aplicação do instrumento Organização de pontos. 

 

As tabelas e os gráficos acima apresentados mostram os desempenhos médios dos estudantes, 

obtidos na avaliação intermediária, diante do instrumento Organização de pontos. 

 

Reiterando, essas avaliação intermediária foi realizada durante a aplicação do PEI I junto aos 

alunos dos grupos experimentais 1 e 2. 
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Algumas proposições importantes podem ser estabelecidas a partir da análise das informações 

apresentadas nos organizadores (tabela e gráfico). 

 

Pode-se afirmar que: 

 

1. a tarefa proposta é considerada complexa, mesmo para pessoas que conhecem o PEI; 

2. os grupos experimentais 1 e 2 participavam do PEI I no momento da aplicação da avaliação 

intermediária; 

3. os resultados dos grupos experimentais 1 e 2 foram muito elevados (90,9% e 86%); 

4. os resultados dos grupos experimentais 1 e 2 foram muito superiores aos resultados obtidos 

pelo grupo de controle 1 (90,9%, 86% e 47%); 

5. essas diferenças de desempenho podem ser atribuídas às experiências de aprendizagem 

mediadas desenvolvidas em cada uma das aulas de PEI I assistidas até o momento da avaliação 

intermediária; 

6. os estudantes dos grupos experimentais ativaram, provavelmente, as funções cognitivas 

necessárias para a solução da tarefa; e, 

7. os alunos dos grupos experimentais 1 e 2 levaram em consideração as estratégias e princípios 

cognitivos sugeridos por colegas e mediadores durante as aulas de PEI I; 

 

Com base nessas proposições é possível concluir que: 

 

1. a modificabilidade cognitiva estrutural dos estudantes dos grupos experimentais 1 e 2 foi 

ampliada; e, 

2. o desenvolvimento cognitivo demonstrado pelos estudantes dos grupos experimentais 1 e 2 

foi maior que o desempenho cognitivo demonstrado pelo alunos do grupo de controle 1. 
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7.1.7 Depoimento dos participantes: avaliações intermediárias. 

 

Questão 1: O que aprendemos de mais importante, durante as aulas de PEI foi: 

 

Em resumo, assim se manifestaram os grupos experimentais sobre o PEI, durante sua aplicação. 

 

Grupo experimental 1: Grupo experimental 2: 
1. Controlar a impulsividade, pensar antes de 
fazer, planejar todas atividades, lidar com o 
tempo (cerca de 70% das pessoas). 
2. Perceber a relevância de detalhes que 

costumam passar desapercebidos e estabele-
cer estratégias para abordagem de problemas 

(cerca de 30%). 
3. Orientar-se melhor no espaço foi escolhi-
do por apenas uma das pessoas como algo 
importante que foi trabalhado e aprendido. 

1. Controlar a impulsividade, pensar antes de 
fazer, planejar todas atividades, lidar com o 
tempo parece representar a opinião de 86% 

das pessoas. 
2. Orientação espacial foi escolhido por 43% 
das pessoas como algo importante que foi 
trabalhado e aprendido. 
3. Quase 30% das pessoas chamaram a aten-
ção para a importância do aperfeiçoamento 

das operações cognitivas análise e síntese. 
 

Questão 2: Isso que eu escrevi acima, eu considero importante porque: 

 

Em resumo, essa é a opinião dos grupos experimentais sobre o PEI, durante sua aplicação. 

 

Grupo experimental 1: Grupo experimental 2: 
1. Aplico o que aprendi na vida (escola, em 
casa e no trabalho), com ênfase na 

diminuição de erros (80% das pessoas). 
 
Duas pessoas manifestaram opiniões que 

merecem ser destacadas: 
 
2. Percebo a influência do programa no 

crescimento do ser humano. 
3. Entendo que o desenvolvimento cognitivo 
beneficia meu convívio com outras pessoas.  

1. Os efeitos da aplicação do aprendido na 
vida (escola, em casa e no trabalho), com 
ênfase na diminuição de erros parece repre-
sentar a opinião de mais de 90% das pessoas. 
2. Uma dessas pessoas percebeu 
desenvolvimento mental (cognitivo) como o 
grande benefício do aprendido. 
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Questão 3: Situações da minha vida onde eu senti a importância do PEI e do que escrevi 

acima: 

 

Em síntese. 

 

Grupo experimental 1: Grupo experimental 2: 
1. Pensar antes de agir parece ser a aplicação 

mais relevante, em diversas situações de 

vida (cerca de 56% das pessoas). 
2. Aplicar o aprendido na comunicação 

interpessoal: ampliação de diálogos, colabo-
ração com outros, ouvir melhor, resolver 

divergências, ... 25% das pessoas). Merece 

destaque, por não ser objetivo específico do 

PEI. 
3. Resolver problemas de orientação espacial 

é destaque para 12,5% das pessoas. 
4. Uma das pessoas citou a importância das 

aprendizagens no esporte. 
 

1. Pensar antes de agir, evitar erros e conter 
a impulsividade parece ser a aplicação mais 

relevante, em diversas situações de vida, 
para cerca de 60% das pessoas, com foco 
voltado para provas, tarefas e exames 
vestibulares. 
2. Para quase 20% das pessoas, o destaque 
cabe a resolução de problemas de orientação 

espacial. 
3. Os demais chamaram a atenção para o 

benefício obtido nos relacionamentos 
interpessoais. 
4. Uma pessoa declarou ter aplicado 
princípios do PEI enquanto jogava video-
game. 

 

Questão 4: Conversei com meus pais sobre o que eu escrevi acima e eles: 

 

Em resumo, essa é a opinião dos grupos experimentais sobre o PEI, durante sua aplicação. 

 

Grupo experimental 1: Grupo experimental 2: 
1. Notaram mudanças de comportamento 

significativas: crescimento pessoal, recepti-
vidade, compreensão, tomada de decisões, 

resolução de problemas (cerca de 65% das 

pessoas). 
2. Não foi possível manter contatos com os 
pais (cerca de 35% das pessoas). 
 

1. O controle da impulsividade, a organiza-
ção e o pensar antes de agir como mudanças 

significativas para 43,8% dos pais. 
2. Para 18,8% dos pais as mudanças de com-
portamento foram significativas. 
3. Para 12,5% dos pais esse programa é 

muito importante. 
4. Alguns dos estudantes não conseguiram 

falar com seus pais (12,5%). 
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Questão 5: As funções abaixo, que eu assinalei com x, representam minha percepção das 

funções cognitivas mais relevantes que foram trabalhadas nos sete primeiro instrumentos 

do PEI. 

 

Para o grupo experimental 1, as dezesseis funções cognitivas selecionadas como relevantes 

foram: 

 

1. Entrada: Percepção clara e precisa (85,7%), Orientação espacial (100%), Precisão e exatidão 

na coleta de informações (64,3%) e Utilização de mais de uma fonte de informação (78,6%). 

2. Elaboração: Percepção e definição clara do problema (64,3%), Diferenciação entre dados 

relevantes e irrelevantes (85,7%), Comportamento comparativo (85,7%), Ampliação do campo 

mental (71,4%), Utilização do raciocínio lógico (71,4%), Estabelecimento de estratégias para 

verificação de hipóteses (78,6%) e Comportamento planejado (64,3%). 

3. Saída: Comunicação não egocêntrica (64,3%), Utilização de vocabulário adequado (64,3%), 

Precisão e exatidão na comunicação da resposta (85,7%), Eficácia no transporte visual (71,4%) 

e Controle da impulsividade (71,4%). 

 

Para o grupo experimental 2, as dezesseis funções cognitivas selecionadas como relevantes 

foram: 

 

1. Entrada: Percepção clara e precisa (78,6%), Comportamento exploratório sistemático 

(50%), Orientação espacial (92,9%), Precisão e exatidão na coleta de informações (64,3%) e 

Utilização de mais de uma fonte de informação (57,1%). 

2. Elaboração: Percepção e definição clara do problema (92,9%), Comportamento comparativo 

(78,6%), Ampliação do campo mental (57,1%), Utilização do raciocínio lógico (78,6%), 

Estabelecimento de estratégias para verificação de hipóteses (71,4%), Comportamento 

planejado (85,7%) e Comportamento somativo (50%). 

3. Saída: Eliminação de respostas por ensaio-e-erro (50%), Utilização de vocabulário adequado 

(64,3%), Precisão e exatidão na comunicação da resposta (64,3%) e Controle da impulsividade 

(92,9%). 
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Alguns comentários sobre as percepções dos estudantes sobre o PEI. 

 

Os alunos tiveram a oportunidade de opinar sobre o programa a que estavam sendo submetidos 

de forma independente. Nenhuma pista sobre o tipo de resposta desejado foi dado pelos 

mediadores, uma vez que o preenchimento do questionário não foi realizado na escola. 

 

Controlar a impulsividade, pensar antes de fazer, planejar todas atividades, lidar com o tempo 

são desempenhos que correspondem aos objetivos do Programa e que foram prontamente 

percebidos pelos estudantes e por seus pais como aprendizagens importantes. Os aprendizes 

perceberam, também, que essas aprendizagens podem ser aplicadas em qualquer situação da 

vida (escola, em casa e no trabalho) com ênfase na diminuição de erros. Chama a atenção, por 

sua relevância, aplicações dessas aprendizagens na comunicação interpessoal: ampliação de 

diálogos, colaboração com outros, ouvir melhor, resolver divergências, evitar conflitos, não 

magoar pessoas, por exemplo. Percebo a influência do programa no crescimento do ser 

humano e Entendo que o desenvolvimento cognitivo beneficia meu convívio com outras pessoas 

são frases muito especiais, que representam a percepção de muitos estudantes e por alguns pais. 

 

Considerar orientação temporal como aprendizagem relevante corresponde a percepção de um 

grande número de alunos. Orientação espacial é o conteúdo de dois instrumentos do PEI e é, 

também, uma função cognitiva de entrada. O que é digno de registro é que os estudantes 

perceberam a relevância do conteúdo orientação espacial. Isso pode significar que eles não 

foram mediados pelos pais e familiares e nem pelos professores da pré escola e do ensino 

fundamental. 

 

Os instrumentos do PEI foram planejados para trabalhar todas as funções cognitivas. Após 

avaliação inicial, foram selecionadas 16 funções cognitivas como foco da ação mediadora. Na 

primeira aula de PEI, os alunos receberam  a lista das funções cognitivas com suas definições e, 

no fechamento das aulas, a questão das funções cognitivas trabalhadas era abordada. 

 

A percepção dos estudantes sobre funções cognitivas trabalhadas durante as aulas e resumida na 

página anterior é outro fato importante coletado junto a eles . 

 

Finalmente, nenhuma das respostas foi desfavorável ao PEI. 
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7.2 Segunda pesquisa (Bispo). 

 

Visão global dos resultados da segunda pesquisa. 

 

Os estudantes da Escola Estadual Bispo Dom Gabriel participaram das atividades de avaliação 

e de intervenção previstas no plano global: avaliação inicial, aplicação do PEI, avaliação 

intermediária durante a aplicação do PEI e avaliação final. Foram introduzidas algumas 

alterações nesse plano. 

 

Avaliação inicial: 

 

Avaliação inicial. março de 2005. 
Instrumentos. Grupo experimental 3. Grupo de controle 2. 
Rey e Feuerstein: 52,1 37,6 77,9 75,2 52,9 46,9 73,8 62,9 
Organização: 30,0 26,7 88,3 90,0 21,7 30,0 71,7 71,7 
Raven: 94,0 92,7 
Organização de pontos. 42,6 38,9 
Ross: 72,3 63,0 
Língua Portuguesa: 56,0 44,7 
Matemática: 70,0 63,3 

 

Aplicação do PEI I para o grupo experimental 3, no período de março a novembro de 2005. 

 

Avaliação intermediária: apenas os estudantes dos grupos experimentais responderam ao 

questionário. 

 

Avaliação final: 

 

Avaliação final. novembro de 2005. 
Instrumentos. Grupo experimental 3. Grupo de controle 2. 
Rey e Feuerstein: 76,0 71,0 80,2 77,9 52,9 53,1 65,0 61,0 
Organização: 81,7 80,0 95,0 95,0 36,7 45,0 61,7 63,3 
Raven: 99,0 88,0 
Organização de pontos. 70,0 36,9 
Ross: 81,0 57,3 
Língua Portuguesa: 65,3 39,3 
Matemática: 84,2 42,7 
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7.2.1 Figuras complexas de Rey e de Feuerstein: avaliações inicial e final. 

 

Apresentação de resultados obtidos pelos grupos experimental 3 e de controle 2 nas 

avaliações inicial e final, nos critérios desenho dos elementos e organização e ganhos, 

representados por tabela e gráficos. Indica-se, também, os ganhos obtidos. A aplicação desse 

instrumento envolve avaliação dinâmica: em uma das fases é realizada uma experiência de 

aprendizagem mediada. Os valores do pré-teste e do pós teste foram obtidos a partir das médias 

aritméticas dos valores de C 1 e M1 e de C 2 e M 2 apresentados nos itens 6.2.1.1 (p. 209) E 

6.2.3.1 (p. 219). 

 

 

Figura complexa (Bispo 2005) 

Grupos Pré teste Pós teste 

E 3 inicial 44,9 76,6 
E 3 final 73,5 79,1 
E 3 ganho  28,6 2,5 
C 2 inicial 49,9 68,4 
C 2 final 53,0 63,0 
C 2 ganho 3,1 - 5,4 

 

Na avaliação inicial, no pré teste e no pós-teste, as amostras não são diferentes entre si, 

ao nível de 5% de probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e t de 
Student. Na avaliação final e no ganho, no entanto, as amostras são diferentes entre si, 

ao nível de 5% de probabilidade, de acordo com esses dois testes.  
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Análise dos resultados da aplicação do instrumento Figuras complexas de Rey e de 

Feuerstein. 

 

A tabela e os gráficos acima apresentados mostram os desempenhos médios dos estudantes, 

obtidos nas avaliações inicial e final, diante do instrumento Figuras complexas de Rey e de 

Feuerstein. Além disso, indica se houve ganho traduzido pela subtração dos resultados obtidos 

nas duas avaliações: final - inicial = ganho. A aplicação desse instrumento envolve avaliação 

dinâmica: entre o pré-teste e o pós-teste é realizada uma experiência de aprendizagem mediada. 

 

Reiterando, entre essas duas avaliações, os alunos do grupo experimental foram submetidos ao 

PEI I. 

 

Algumas proposições importantes podem ser estabelecidas a partir da análise das informações 

apresentadas nos organizadores (tabela e gráficos) e dos resultados obtidos com a aplicação do 

teste U ou de Mann-Whitney e o teste t de Student. 

 

1. os desempenhos médios dos alunos do grupo experimental 3 e do grupo de controle 2 na 

avaliação inicial (pré-teste e pós-teste), são equivalentes entre si, de acordo com os testes 

estatísticos empregados; 

2. os resultados médios dos alunos do grupo experimental 3 e do grupo de controle 2 na 

avaliação final (pré-teste e pós-teste), não são equivalentes entre si, de acordo com os testes 

estatísticos empregados; 

3. os resultados médios do grupo experimental 3, na avaliação final (pré-teste e pós-teste) são 

maiores do que os resultados do grupo de controle 2; 

4. os ganhos obtido pelos estudantes do grupo experimental 3 e do grupo de controle 2 no pré-

teste, não são equivalentes entre si, de acordo com os testes estatísticos empregados; 

5. os ganhos obtido pelos estudantes do grupo experimental 3 e do grupo de controle 2 no pós-

teste, não são equivalentes entre si, de acordo com os testes estatísticos empregados; 

6. os ganhos obtidos pelo grupo experimental 3 (pré-teste e pós-teste) são superiores aos 

obtidos pelo grupo de controle 2; 

7. os desempenhos superiores apresentados pelo grupo experimental 3 nas avaliações 

finais, em comparação com os desempenhos do grupo de controle 2, devem-se às 

experiências de aprendizagem mediadas realizadas em cada uma das 160 aulas de PEI I; 
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8. essas experiências de aprendizagem mediada tornaram possível que as pessoas do grupo 

experimental 3 levassem em consideração, durante a avaliação final, as funções, estratégias e 

princípios cognitivos aprendidos ao longo do ano com colegas e mediadores; 

 

Com base nessas proposições é possível concluir que: 

 

1. a modificabilidade cognitiva estrutural dos estudantes do grupo experimental 3 foi ampliada; 

e, 

2. o desenvolvimento cognitivo demonstrado pelos estudantes do grupo experimental 3 foi 

maior que o desempenho cognitivo demonstrado pelo alunos do grupo de controle 2. 

 

7.2.2 Matrizes progressivas clássicas de Raven: avaliações inicial e final. 

 

Apresentação de resultados obtidos pelo grupo experimental 3 (E 3) e pelo grupo de controle 

2 (C2) nas avaliações inicial e final, representados por tabela e gráfico.  

 

Matrizes progressivas clássicas de Raven (Bispo): 
Avaliações. E 3: C 2: 

Inicial abr. 2005: 94,0 92,7 
Final nov. 2005: 99,0 88,0 

Ganho: 5,0 - 4,7 
 

Na avaliação inicial, as amostras não são diferentes entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e t de Student. Na 
avaliação final e no ganho, no entanto, as amostras são diferentes entre si, ao nível de 

5% de probabilidade, de acordo com esses dois testes.  
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Análise dos resultados da aplicação do instrumento Matrizes progressivas clássicas de 

Raven. 

 

A tabela e o gráfico acima apresentados mostram os desempenhos médios dos estudantes, 

obtidos nas avaliações inicial e final, diante do instrumento Matrizes progressivas clássicas de 

Raven. Além disso, mostra ainda, se houve ganho traduzido pela subtração dos resultados 

obtidos nas duas avaliações: final - inicial = ganho. 

 

Reiterando, entre essas duas avaliações, os alunos dos grupos experimentais foram submetidos 

ao PEI I. 

 

Algumas proposições importantes podem ser estabelecidas a partir da análise das informações 

colhidas durante a aplicação do instrumento e já citadas anteriormente, além das apresentadas 

nos organizadores (tabela e gráfico). 

 

1. os desempenhos médios dos alunos do grupo experimental 3 e do grupo de controle 2, nas 

avaliações inicial e final, são elevados conforme resultado máximo possível e equivalentes de 

acordo com os testes estatísticos aplicados; 

2. o grupo de controle 2, nas avaliações inicial e final, não encontrou dificuldade para realizar 

as tarefas, mas encontrou grande dificuldade para justificar logicamente suas respostas e 

declarou não ter planejado suas atividades; 

3. os grupo experimental 3, na avaliação inicial, teve desempenho semelhante ao do grupo de 

controle 2; 

4. o grupo experimental 3, na avaliação final, também não encontraram dificuldade para realizar 

as tarefas; porém, ao contrário do grupo de controle, a maioria de seus componentes justificou 

logicamente suas respostas e declarou ter planejado suas atividades; e, 

5. os desempenhos do grupo experimental 3, na avaliação final e na avaliação do ganho, 

foram superiores ao desempenho do grupo de controle 2 sendo essas diferenças 

significativas, conforme testes aplicados.. 

6. os desempenhos superiores apresentados pelo grupo experimental 3 nas avaliações 

finais, em comparação com os desempenhos do grupo de controle 2, devem-se às 

experiências de aprendizagem mediadas realizadas em cada uma das 160 aulas de PEI I; 
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7. essas experiências de aprendizagem mediada tornaram possível que as pessoas do grupo 

experimental 3 levassem em consideração, durante a avaliação final, as funções, estratégias e 

princípios cognitivos aprendidos ao longo do ano com colegas e mediadores; 

 

Com base nessas proposições é possível concluir que: 

 

1. a modificabilidade cognitiva estrutural dos estudantes do grupo experimental 3 foi ampliada; 

e,. 

2. o desenvolvimento cognitivo demonstrado pelos estudantes do grupo experimental 3 foi 

maior que o desempenho cognitivo demonstrado pelo alunos do grupo de controle 2. 

 

7.2.3 Organização de pontos. 

 

Apresentação de resultados obtidos pelo grupo experimental 3 (E 3) e pelo grupo de controle 

2 (C2) nas avaliações inicial e final, representados por tabela e gráfico. A aplicação deste 

instrumento não envolve avaliação dinâmica. 

 

Organização de pontos (Bispo): 
Avaliações. E 3: C 2: 

Inicial abr. 2005: 42,6 38,9 
Final nov. 2005: 71,4 36,9 

Ganho: 28,8 - 2,0 
 

Na avaliação inicial, as amostras não são diferentes entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e t de Student. Na 
avaliação final e no ganho, no entanto, as amostras são diferentes entre si, ao nível de 

5% de probabilidade, de acordo com esses dois testes.  
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Análise dos resultados da aplicação do instrumento Organização de pontos. 

 

A tabela e o gráfico acima apresentados mostram os desempenhos médios dos estudantes, 

obtidos nas avaliações inicial e final, diante do instrumento Organização de pontos. Além disso, 

mostra ainda, se houve ganho traduzido pela subtração dos resultados obtidos nas duas 

avaliações: final - inicial = ganho. 

 

Reiterando, entre essas duas avaliações, os alunos dos grupos experimentais foram submetidos 

ao PEI I.. 

 

Algumas proposições importantes podem ser estabelecidas a partir da análise das informações 

colhidas durante a aplicação do instrumento e já citadas anteriormente, além das apresentadas 

nos organizadores (tabela e gráfico). 

 

1. os desempenhos médios dos alunos do grupo experimental 3 e do grupo de controle 2 na 

avaliação inicial são equivalentes entre si, de acordo com os testes estatísticos empregados; 

2. os resultados médios dos alunos do grupo experimental 3 e do grupo de controle 2 na 

avaliação final não são equivalentes entre si, de acordo com os testes estatísticos empregados; 

3. os resultados médios do grupo experimental 3, na avaliação final são maiores do que os 

resultados do grupo de controle 2; 

4. os ganhos obtido pelos estudantes do grupo experimental 3 e do grupo de controle 2 na 

avaliação final não são equivalentes entre si, de acordo com os testes estatísticos empregados; 

5. os ganhos obtidos pelo grupo experimental 3 são superiores aos obtidos pelo grupo de 

controle 2; 

6. os desempenhos do grupo experimental 3, na avaliação final e na avaliação do ganho, 

foram superiores ao desempenho do grupo de controle 2 sendo essas diferenças 

significativas, conforme testes aplicados.. 

7. os desempenhos superiores apresentados pelo grupo experimental 3 nas avaliações 

finais, em comparação com os desempenhos do grupo de controle 2, devem-se às 

experiências de aprendizagem mediadas realizadas em cada uma das 160 aulas de PEI I; 
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8. essas experiências de aprendizagem mediada tornaram possível que as pessoas do grupo 

experimental 3 levassem em consideração, durante a avaliação final, as funções, estratégias e 

princípios cognitivos aprendidos ao longo do ano com colegas e mediadores; 

 

Com base nessas proposições é possível concluir que: 

 

1. a modificabilidade cognitiva estrutural dos estudantes do grupo experimental 3 foi ampliada; 

e, 

2. o desenvolvimento cognitivo demonstrado pelos estudantes do grupo experimental 3 foi 

maior que o desempenho cognitivo demonstrado pelo alunos do grupo de controle 2. 

 

7.2.4. Teste Ross de processos cognitivos: avaliações inicial e final. 

 

Apresentação de resultados obtidos pelo grupo experimental 3 (E 3) e pelo grupo de controle 

2 (C2) nas avaliações inicial e final, representados por tabela e gráfico. A aplicação deste 

instrumento não envolve avaliação dinâmica. 

 

Teste Ross de processos cognitivos (Bispo): 
Avaliações. E 3: C 2: 

Inicial abr. 2005: 76,0 71,3 
Final nov. 2005: 85,0 64,8 

Ganho: 9,0 - 6,5 
 

Na avaliação inicial, as amostras não são diferentes entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e t de Student. Na 
avaliação final e no ganho, no entanto, as amostras são diferentes entre si, ao nível de 

5% de probabilidade, de acordo com esses dois testes.  
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Análise dos resultados da aplicação do instrumento Teste Ross de processos cognitivos. 

 

A tabela e o gráfico acima apresentados mostram os desempenhos médios dos estudantes, 

obtidos nas avaliações inicial e final, diante do instrumento Teste Ross de processos cognitivos. 

Além disso, mostra ainda, se houve ganho traduzido pela subtração dos resultados obtidos nas 

duas avaliações: final - inicial = ganho. 

 

Reiterando, entre essas duas avaliações, os alunos dos grupos experimentais foram submetidos 

ao PEI I.. 

 

Algumas proposições importantes podem ser estabelecidas a partir da análise das informações 

colhidas durante a aplicação do instrumento e já citadas anteriormente, além das apresentadas 

nos organizadores (tabela e gráfico). 

 

1. os desempenhos médios dos alunos do grupo experimental 3 e do grupo de controle 2 na 

avaliação inicial são equivalentes entre si, de acordo com os testes estatísticos empregados; 

2. os resultados médios dos alunos do grupo experimental 3 e do grupo de controle 2 na 

avaliação final não são equivalentes entre si, de acordo com os testes estatísticos empregados; 

3. os resultados médios do grupo experimental 3, na avaliação final são maiores do que os 

resultados do grupo de controle 2; 

4. os ganhos obtido pelos estudantes do grupo experimental 3 e do grupo de controle 2 na 

avaliação final não são equivalentes entre si, de acordo com os testes estatísticos empregados; 

5. os ganhos obtidos pelo grupo experimental 3 são superiores aos obtidos pelo grupo de 

controle 2; 

6. os desempenhos do grupo experimental 3, na avaliação final e na avaliação do ganho, 

foram superiores ao desempenho do grupo de controle 2 sendo essas diferenças 

significativas, conforme testes aplicados.. 

7. os desempenhos superiores apresentados pelo grupo experimental 3 nas avaliações 

finais, em comparação com os desempenhos do grupo de controle 2, devem-se às 

experiências de aprendizagem mediadas realizadas em cada uma das 160 aulas de PEI I; 
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8. essas experiências de aprendizagem mediada tornaram possível que as pessoas do grupo 

experimental 3 levassem em consideração, durante a avaliação final, as funções, estratégias e 

princípios cognitivos aprendidos ao longo do ano com colegas e mediadores; 

 

Com base nessas proposições é possível concluir que: 

 

1. a modificabilidade cognitiva estrutural dos estudantes do grupo experimental 3 foi ampliada; 

e, 

2. o desenvolvimento cognitivo demonstrado pelos estudantes do grupo experimental 3 foi 

maior que o desempenho cognitivo demonstrado pelo alunos do grupo de controle 2. 

 

7.2.5. Língua Portuguesa: avaliações inicial e final. 

 

Apresentação de resultados obtidos pelo grupo experimental 3 (E 3) e pelo grupo de controle 

2 (C2) nas avaliações inicial e final, representados por tabela e gráfico. A aplicação deste 

instrumento não envolve avaliação dinâmica. 

 

Língua Portuguesa (Bispo): 
Avaliações. E 3: C 2: 

Inicial abr. 2005: 56,0 44,7 
Final nov. 2005: 65,3 39,3 

Ganho: 9,3 - 5,4 
 

Na avaliação inicial, final e ganho, as amostras são diferentes entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, de acordo com o teste U ou de Mann-Whitney e t de Student. 
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Análise dos resultados da aplicação do instrumento Língua Portuguesa. 

 

A tabela e o gráfico acima apresentados mostram os desempenhos médios dos estudantes, 

obtidos nas avaliações inicial e final, diante do instrumento Teste Ross de processos cognitivos. 

Além disso, mostra ainda, se houve ganho traduzido pela subtração dos resultados obtidos nas 

duas avaliações: final - inicial = ganho. 

 

Reiterando, entre essas duas avaliações, os alunos dos grupos experimentais foram submetidos 

ao PEI I. 

 

Algumas proposições importantes podem ser estabelecidas a partir da análise das informações 

colhidas durante a aplicação do instrumento e já citadas anteriormente, além das apresentadas 

nos organizadores (tabela e gráfico). 

 

1. os desempenhos médios dos alunos do grupo experimental 3 e do grupo de controle 2 na 

avaliação inicial não são equivalentes entre si, de acordo com os testes estatísticos empregados; 

2. os resultados médios dos alunos do grupo experimental 3 e do grupo de controle 2 na 

avaliação final não são equivalentes entre si, de acordo com os testes estatísticos empregados; 

3. os resultados médios do grupo experimental 3, na avaliação final são maiores do que os 

resultados do grupo de controle 2; 

4. os ganhos obtido pelos estudantes do grupo experimental 3 e do grupo de controle 2 na 

avaliação final não são equivalentes entre si, de acordo com os testes estatísticos empregados; 

5. os ganhos obtidos pelo grupo experimental 3 são superiores aos obtidos pelo grupo de 

controle 2; 

6. os desempenhos do grupo experimental 3, na avaliação final e na avaliação do ganho, 

foram superiores ao desempenho do grupo de controle 2 sendo essas diferenças 

significativas, conforme testes aplicados.. 

7. os desempenhos superiores apresentados pelo grupo experimental 3 nas avaliações 

finais, em comparação com os desempenhos do grupo de controle 2, devem-se às 

experiências de aprendizagem mediadas realizadas em cada uma das 160 aulas de PEI I; 
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8. essas experiências de aprendizagem mediada tornaram possível que as pessoas do grupo 

experimental 3 levassem em consideração, durante a avaliação final, as funções, estratégias e 

princípios cognitivos aprendidos ao longo do ano com colegas e mediadores; 

 

Com base nessas proposições é possível concluir que: 

 

1. a modificabilidade cognitiva estrutural dos estudantes do grupo experimental 3 foi ampliada; 

e, 

2. o desenvolvimento cognitivo demonstrado pelos estudantes do grupo experimental 3 foi 

maior que o desempenho cognitivo demonstrado pelo alunos do grupo de controle 2. 

 

Com base nessas proposições é possível concluir que: 

 

1. a modificabilidade cognitiva estrutural dos estudantes do grupo experimental 3 foi ampliada; 

e, 

2. o desenvolvimento cognitivo demonstrado pelos estudantes do grupo experimental 3 foi 

maior que o desempenho cognitivo demonstrado pelo alunos do grupo de controle 1. 



 

 

255 

 

7.2.6. Matemática: avaliações inicial e final. 

 

Apresentação de resultados obtidos pelo grupo experimental 3 (E 3) e pelo grupo de controle 

2 (C2) nas avaliações inicial e final, representados por tabela e gráfico. A aplicação deste 

instrumento não envolve avaliação dinâmica. 

 

Matemática (Bispo): 
Avaliações. E 3: C 2: 

Inicial abr. 2005: 70,0 63,3 
Final nov. 2005: 80,7 42,7 

Ganho: 10,7 -20,6 
 

Na avaliação inicial, as amostras não são diferentes entre si, ao nível de 5% de 

probabilidade, de acordo com os testes U ou de Mann-Whitney e t de Student. Na 
avaliação final e no ganho, no entanto, as amostras são diferentes entre si, ao nível de 

5% de probabilidade, de acordo com esses dois testes.  
 

 

 

Análise dos resultados da aplicação do instrumento Matemática. 

 

A tabela e o gráfico acima apresentados mostram os desempenhos médios dos estudantes, 

obtidos nas avaliações inicial e final, diante do instrumento Matemática. Além disso, mostra 

ainda, se houve ganho traduzido pela subtração dos resultados obtidos nas duas avaliações: final 

- inicial = ganho. 

 

Reiterando, entre essas duas avaliações, os alunos dos grupos experimentais foram submetidos 

ao PEI I.. 



 

 

256 

 

Algumas proposições importantes podem ser estabelecidas a partir da análise das informações 

colhidas durante a aplicação do instrumento e já citadas anteriormente, além das apresentadas 

nos organizadores (tabela e gráfico). 

 

1. os desempenhos médios dos alunos do grupo experimental 3 e do grupo de controle 2 na 

avaliação inicial são equivalentes entre si, de acordo com os testes estatísticos empregados; 

2. os resultados médios dos alunos do grupo experimental 3 e do grupo de controle 2 na 

avaliação final não são equivalentes entre si, de acordo com os testes estatísticos empregados; 

3. os resultados médios do grupo experimental 3, na avaliação final são maiores do que os 

resultados do grupo de controle 2; 

4. os ganhos obtido pelos estudantes do grupo experimental 3 e do grupo de controle 2 na 

avaliação final não são equivalentes entre si, de acordo com os testes estatísticos empregados; 

5. os ganhos obtidos pelo grupo experimental 3 são superiores aos obtidos pelo grupo de 

controle 2; 

6. os desempenhos do grupo experimental 3, na avaliação final e na avaliação do ganho, 

foram superiores ao desempenho do grupo de controle 2 sendo essas diferenças 

significativas, conforme testes aplicados.. 

7. os desempenhos superiores apresentados pelo grupo experimental 3 nas avaliações 

finais, em comparação com os desempenhos do grupo de controle 2, devem-se às 

experiências de aprendizagem mediadas realizadas em cada uma das 160 aulas de PEI I; 

8. essas experiências de aprendizagem mediada tornaram possível que as pessoas do grupo 

experimental 3 levassem em consideração, durante a avaliação final, as funções, estratégias e 

princípios cognitivos aprendidos ao longo do ano com colegas e mediadores; 

 

Com base nessas proposições é possível concluir que: 

 

1. a modificabilidade cognitiva estrutural dos estudantes do grupo experimental 3 foi ampliada; 

e, 

2. o desenvolvimento cognitivo demonstrado pelos estudantes do grupo experimental 3 foi 

maior que o desempenho cognitivo demonstrado pelo alunos do grupo de controle 2. 
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7.2.7 Depoimento dos participantes: avaliação intermediária. 

 

Questão 1: O que aprendemos de mais importante, durante as aulas de PEI foi: 

 

Em resumo, assim se manifestou o grupo experimental 3 sobre o PEI, durante sua aplicação: 

 

1. Controlar a impulsividade; parar, pensar e depois agir; analisar as situações; planejar a 

realização de todas as tarefas; e, lidar com o tempo parece representar a opinião de 80% das 

pessoas. 

2. Cinco pessoas (cerca de 20%) chamaram a atenção para aprendizagens relevantes 

relacionadas com a visão que as pessoas têm de si mesmas: confiar mais em mim, respeitar as 

pessoas; e, todos somos capazes de aprender. 

3. Orientar-se melhor no espaço, ser capaz de ensinar um caminho sem usar as mãos foi 

indicado por cinco pessoas como algo importante que foi trabalhado e aprendido. 

4. Sete pessoas (quase 30%) chamaram a atenção para a importância do aperfeiçoamento da 

operações cognitiva análise. 

 

Questão 2: Isso que eu escrevi acima, eu considero importante porque: 

 

Em resumo, essa parece ser a percepção do grupo experimental 3: 

 

1. Aplico o que aprendi na vida (escola, em casa e no trabalho), com ênfase na diminuição de 

erros (quase todos). 

 

Algumas pessoas manifestaram opiniões que merecem ser destacadas: 

 

2. Irá me ajudar a ver as coisas com outros olhos e a me colocar no lugar dos outros. 

3. Isso tudo é importante pois faz-me crescer, faz com que eu me sinta capaz de realizar as 

coisas. 

4. Porque nos torna pessoas melhores, mais capazes e mais reflexivas. 
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Questão 3: Situações da minha vida onde eu senti a importância do PEI e do que escrevi 

acima: 

 

Em síntese: 

 

1. Pensar antes de agir, evitar erros e conter a impulsividade parece ser a aplicação mais 

relevante, em diversas situações de vida, para a maioria das pessoas, com foco voltado para 

provas, tarefas e exames vestibulares. 

2. Aplicar o aprendido na comunicação interpessoal traduz a percepção de um terço das 

pessoas: colaboração com outros, valorização de opiniões alheias, evitar conflitos, resolver 

divergências, ... . Não é objetivo específico do Programa. 

3. Resolver problemas de orientação espacial é citado por cerca de 20% das pessoas. 

 

Questão 4: Conversei com meus pais sobre o que eu escrevi acima e eles: 

 

Em resumo, essa é a opinião dos grupos experimentais sobre o PEI, durante sua aplicação. 

 

1. Notaram mudanças significativas: aumento da inteligência, organização de idéias e 

pensamentos, melhoria da comunicação interpessoal, desenvolvimento pessoal, receptividade, 

compreensão, tomada de decisões (cerca de dois terços das pessoas). 

2. O controle da impulsividade, a organização e o pensar antes de agir como mudanças 

significativas para quase metade das pessoas. 
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Questão 5: As funções abaixo, que eu assinalei com x, representam minha percepção das 

funções cognitivas mais relevantes que foram trabalhadas nos sete primeiro instrumentos 

do PEI. 

 

Para o grupo experimental 3, as dezesseis funções cognitivas selecionadas como relevantes 

foram: 

 

As dezesseis funções cognitivas selecionadas como relevantes foram: 

 

1. Entrada: Percepção clara e precisa (82,6), Comportamento exploratório sistemático (73,9), 

Orientação espacial (73,9%), Orientação temporal (87%), Precisão e exatidão na coleta de 

informações (64,6%) e Utilização de mais de uma fonte de informação (87%). 

2. Elaboração: Percepção e definição clara do problema (82,6%), Diferenciação entre dados 

relevantes e irrelevantes (78,3%), Comportamento comparativo (82,6%), Ampliação do campo 

mental (82,6%), Utilização do raciocínio lógico (87%) e Comportamento planejado (73,9%). 

3. Saída: Eliminação de respostas por ensaio-e-erro (82,6%), Precisão e exatidão na 

comunicação da resposta (78,3%), Eficácia no transporte visual (78,3%) e Controle da 

impulsividade (91,3%). 

 

Alguns comentários sobre as percepções dos estudantes sobre o PEI. 

 

Os alunos tiveram a oportunidade de opinar sobre o programa a que estavam sendo submetidos 

de forma independente. Nenhuma pista sobre o tipo de resposta desejada foi dada pelos 

mediadores, uma vez que o preenchimento do questionário não foi realizado na escola. 

 

Controlar a impulsividade, pensar antes de fazer, planejar todas atividades, lidar com o tempo 

são desempenhos que correspondem aos objetivos do Programa e que foram prontamente 

percebidos pelos estudantes e por seus pais como aprendizagens importantes. Os aprendizes 

perceberam, também, que essas aprendizagens podem ser aplicadas em qualquer situação da 

vida (escola, em casa e no trabalho) com ênfase na diminuição de erros. Chama a atenção, por 

sua relevância, aplicações dessas aprendizagens na comunicação interpessoal: ampliação de 

diálogos, colaboração com outros, ouvir melhor, resolver divergências, evitar conflitos, não 

magoar pessoas, por exemplo. Percebo a influência do programa no crescimento do ser 
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humano e Entendo que o desenvolvimento cognitivo beneficia meu convívio com outras pessoas 

são frases muito especiais, que representam a percepção de muitos estudantes e de alguns pais. 

 

Um pequeno grupo de estudantes chamaram a atenção para aprendizagens relevantes 

relacionadas com a visão que as pessoas têm de si mesmas: Confiar mais em mim, Respeitar as 

pessoas , Todos somos capazes de aprender Isso tudo é importante pois faz-me crescer, faz com 

que eu me sinta capaz de realizar as coisas, Porque nos torna pessoas melhores, mais capazes 

e mais reflexivas representam bem a percepção dessas pessoas. 

 

Considerar orientação temporal como aprendizagem relevante corresponde a percepção de um 

grande número de alunos. Orientação espacial é o conteúdo de dois instrumentos do PEI e é, 

também, uma função cognitiva de entrada. O que é digno de registro é que os estudantes 

perceberam a relevância do conteúdo orientação espacial. Isso pode significar que eles não 

foram mediados pelos pais e familiares e nem pelos professores da pré escola e do ensino 

fundamental. Enquanto um dos estudantes disse: Achei muito importante aprender o que é 

nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, coisas que não se ensina na escola uma outra pessoa 

respondeu de modo diferente essa questão da orientação espacial: Irá me ajudar a ver as coisas 

com outros olhos e a me colocar no lugar dos outros. 

 

Os instrumentos do PEI foram planejados para trabalhar todas as funções cognitivas. Após 

avaliação inicial, foram selecionadas 16 funções cognitivas como foco da ação mediadora. Na 

primeira aula de PEI, os alunos receberam a lista das funções cognitivas com suas definições e, 

no fechamento das aulas, a questão das funções cognitivas trabalhadas era abordada. 

 

A percepção dos estudantes sobre funções cognitivas trabalhadas durante as aulas e resumida na 

página anterior é outro fato importante coletado junto a eles que merece destaque. 

 

Finalmente, os estudantes não manifestaram nenhuma opinião desfavorável ao Programa. 
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7.2.8 Efeito do PEI nos resultado dos alunos nas disciplinas escolares. 

 

Apresentação de resultados obtidos pelo grupo experimental 3 (E 3) e pelo grupo de controle 

2 (C2) nas avaliações bimestrais das disciplinas escolares, representados por tabela e gráficos. 

 

Avaliações bimestrais Bispo Experimental 3: de Controle 2: 
Disciplinas. 1º 2º 3º 4º Médias: 1º 2º 3º 4º Médias: 
Língua Portuguesa e Literatura: 80,0 77,9 76,3 78,8 78,3 67,5 70,0 65,0 71,7 68,6 
História: 69,2 78,3 77,5 81,7 76,7 53,3 59,2 70,0 75,8 64,6 
Geografia: 82,9 81,7 75,0 70,4 77,5 63,3 73,3 68,3 59,2 66,0 
Física: 64,6 68,8 72,7 70,8 69,2 73,3 72,5 52,1 60,0 64,5 
Química: 64,6 57,1 66,7 67,5 64,0 50,0 51,7 49,6 55,0 51,6 
Biologia: 66,7 72,9 74,6 75,4 72,4 55,0 66,7 67,5 65,8 63,8 
Matemática: 82,9 78,8 77,1 75,0 78,5 63,3 68,3 66,7 60,8 64,8 
Inglês: 81,7 87,9 81,7 87,9 84,8 73,3 75,8 63,3 71,7 71,0 
Psicologia: 91,3 83,3 82,9 91,3 87,2 95,8 77,5 60,0 82,5 79,0 
 Média: 76,7 Média: 67,5 
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Análise dos resultados das avaliações bimestrais dos estudantes nas disciplinas escolares. 

 

Os resultados analisados até o momento confirmam que o PEI tem efeito benéfico sobre o 

desempenho dos alunos em atividades específicas (como exigidas nas provas objetivas de 

Língua Portuguesa e Matemática) ou em atividades cognitivas mais amplas, relacionadas com a 

solução de problemas (como propostas nos testes de Ross e Raven). Contudo, uma análise 

preliminar dos gráficos das médias bimestrais obtidas em 2005 pelos estudantes que compõem 

os grupos experimental 3 e de controle 2, nas nove disciplinas da 3ª série, não permite 

identificar uma tendência global que indique possíveis benefícios da aplicação do PEI. 

 

Assim, optou-se por comparar as médias bimestrais de todas as disciplinas para cada um dos 

grupos e observar se as linhas de tendência obtidas a partir de regressão linear indicam 

evolução favorável que confirme os resultados obtidos por meio das outras avaliações 

realizadas. 

 

A partir da tabela apresentada na página anterior , construiu-se o gráfico abaixo.: 

 

 

 

A utilização da média bimestral de todas as disciplinas por grupo diminui as fortes oscilações 

observadas nos gráficos apresentados na página anterior. Com isso, fica mais claras possíveis 

tendências de acréscimo ou decréscimo de notas dos grupos ao longo do ano. Pode-se perceber 

uma pequena oscilação negativa de um ponto nas notas do grupo de controle e uma pequena 
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oscilação positiva de dois pontos nas notas do grupo experimental. È importante ressaltar que 

essas oscilações não são significativas do ponto de vista estatístico, mas concordam com o 

quadro geral resultante da análise dos resultados obtidos com os outros instrumentos de 

avaliação. 
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8. Considerações finais. 

 

Avaliar o efeito do primeiro nível do Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI I) no 

desenvolvimento cognitivo de estudantes da 3ª série de Escolas pública ou privada de Ensino 

Médio é o objetivo amplo desse trabalho. 

 

Em resumo, foram envolvidos no projeto 96 estudantes (54 rapazes e 42 moças) de duas 

Escolas de Ensino Médio de municípios diferentes do Estado de São Paulo: uma privada e outra 

pública. Sessenta e sete desses alunos participaram dos grupos experimentais que se 

submeteram ao PEI I e as outras 29 pessoas integraram grupos de controle, não participando, 

portanto, da aplicação do Programa. Foram envolvidos, ainda, quatro mediadores que se 

dedicaram durante cerca de 600 horas aula e pelo menos outras 300 horas em estudos e 

preparação de aulas. Foram desenvolvidas, ainda, duas provas objetivas de múltipla escolha. 

 

Todos os estudantes participaram de uma avaliação inicial diante de seis ou sete instrumentos, 

sendo que alguns deles permitiam avaliação dinâmica. Da análise dos resultados dos 

instrumentos, que envolviam avaliação dinâmica, foram levantadas necessidades e realizados 

ajustes nos procedimentos de intervenção. Os alunos dos grupos experimentais foram 

submetidos ao primeiro nível do Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI I). Durante a 

aplicação do PEI I, alunos participaram de avaliação intermediária, realizada a partir da 

aplicação de instrumento de avaliação e ou de questionário para levantamento da percepção dos 

estudantes sobre o PEI. Finalmente, todos os participantes foram submetidos a uma avaliação 

final. 

 

Os resultados foram analisados de forma descritiva e estatística. Os testes U ou de Mann-

Whitney e o teste t de Student foram utilizados para indicar semelhanças e diferenças prováveis 

entre os desempenhos dos grupos de alunos. Foram realizadas catorze avaliações, ou seja, em 

cada uma das duas escolas foram aplicados sete instrumentos de avaliação. Dessas catorze 

aplicações, dez delas demonstraram os benefícios do PEI no desempenho dos estudantes e 

outras duas levaram a resultados inconclusivos, restando apenas duas que contestaram as 

vantagens do Programa. Esses instrumentos têm objetivos diferentes e modos também 

diferentes de aplicação e e de obtenção de resultados cobrindo uma grande gama de exigência 
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nas áreas acadêmicas, de solução de problemas e de produção de textos, pelos alunos, de suas 

percepções sobre o Programa. 

 

A partir da discussão desses resultados foram montadas proposições que justificaram as 

seguintes conclusões: 

 

1. A modificabilidade cognitiva estrutural dos estudantes dos grupos experimentais foi 

ampliada. 

2. O desenvolvimento cognitivo demonstrado pelos estudantes dos grupos experimentais foi 

maior que o desempenho cognitivo demonstrado pelos alunos do grupo de controle. 

3. O desempenho escolar dos alunos dos grupos experimentais foi aperfeiçoado. 

4. O relacionamento interpessoal foi ressignificado tendo como suporte o estabelecimento de 

novas bases fundadas no pensar antes de fazer, na justificativa lógica ações, na valorização da 

auto-estima, na colaboração com os outros e na empatia. 

6. Os efeitos do PEI são amplos e extrapolam os aspectos cognitivos, diretamente trabalhados. 

7. O PEI se mantém eficaz em condições diferentes de aplicação.  
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Anexo 1: Centros Autorizados de Formação. 

 

1. CBM PEI Centro Brasileiro de Desenvolvimento da Modificabilidade através do PEI 

(Maria Eliza Miranda e Olívia Virgínia Miranda). 

Rua Itapeva, 240 - 15º andar, conjunto 1506. 01332-000, São Paulo, São Paulo. 

(11)3541-1386, <www.cbmpei.com.br>. 

 

2. CBP Clínica de Biofeedback e Psicopedagogia (Maria Teresa Carneiro Pita). 

SRTVN Qd 701 Conjunto �C� Edifício Centro Empresarial Norte, Torre A, sala 407. 

70710-200, Brasília, Distrito Federal. 

(61)3327-2372, <www.clinicadebiofeedback.com.br>. 

 

3. CENPA Centro de Potencialização da Aprendizagem (Rosa Maria Assis e Cristiano 

Mauro Assis Gomes). 

Av. Prudente de Morais, 901 - salas 905 e 906, Cidade Jardim. 30380-000, Belo Horizonte, 

Minas Gerais. 

(31)3541-1386. 

 

4. CDCP Centro de Desenvolvimento Cognitivo do Paraná (Marcia Macionk e David 

Sasson). 

Rua Deputado Mário de Barros, 1700 - 1º andar, sala 116. 80530-280, Curitiba, Paraná. 

(41)3022-8265,<www.cdcp.com.br>. 

 

5. Centro de Desenvolvimento do Potencial Humano (Lygia Filgueiras de Carvalho). 

Rua Visconde da Silva, 102 - sala 603. 22771-090, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

(21)2266-7023. 

 

6. Fundação Luís Eduardo Magalhães (Clélia Andrade Tinoco Melo). 

3ª Avenida, 310 - Centro Administrativo da Bahia (CAB). 41746-900, Salvador/Bahia. 

(71)3115-3985, <www.flem.com.br>. 
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7. Instituto Pieron de Psicologia Aplicada (Marcos Luiz Bruno). 

Rua Alice de Freitas, 106 � Vila Mariana, São Paulo, São Paulo. (11)5573-9688 e 

Rua Camargo Pimentel, 293 � Jardim Guanabara, 13073-340, Campinas, São Paulo. 

(19)3212-0800, <www.pieron.com.br>. 

 

8. La Salle. 

Av. Victor Barreto, 2288. 92010-000, Canoas, Rio Grande do Sul. 

(51)3476-8555. 

 

9. NDPC Núcleo de Desenvolvimento do Potencial Cognitivo. 

Rua Haddock Lobo, 369 � sala 509, Tijuca. 20260-131, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

(21)2569-2838, <www.ndpc.com.br>. 

 

10. Seminários de Psicopedagogia (Edith Rubinstein). 

Rua Rio Azul, 309. São Paulo, São Paulo. 

(11)3743-0090, <www.centraldidatica.com.br>. 

 

11. SENAC/SP. 

Rua Dr. Vila Nova, 228 � 3º andar, Vila Buarque. 01222-903, São Paulo, São Paulo. 

(11)3236-2976, <www.sp.senac.br/educação>. 
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Anexo 2: Plano de unidade e de aula do PEI (Cruz e Pieroni Rodrigues, 2006b). 

 

Tarefa: página 35 do instrumento: Silogismos, 6ª unidade, (adaptado de Feuerstein e Hoffman, 2002c). 

 

Alguns C são D implica: 

a) Alguns D são C, 

b) C e D são conjuntos com intersecção e 

c) Um conjunto pode ser subconjunto do outro. 

 

Complete o que falta: 

 

1. Alguns pássaros são noturnos, ex.: coruja, rouxinol. 

Mas alguns pássaros não são noturnos, ex.: ............................................................................... 

Há alguns animais que são noturnos e não são pássaros, ex.: .................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Os dois conjuntos são: ................................................................................................................ 

 

2. Alguns líquidos são bebidas, ex.: leite, suco .......................................................................... 

Nem todos os líquidos são bebidas, ex.: ..................................................................................... 

Todas as bebidas são líquidos. 

Os dois conjuntos são: ................................................................................................................ 

 

3. Algumas ferramentas são feitas de metal, ex.: garfo, tesoura. 

Mas existem alguns elementos que pertencem ao conjunto das ferramentas e não à 

intersecção com o conjunto dos metais e vice-versa. 

Os dois conjuntos são: ................................................................................................................ 

 

Complete: Desenhe diagramas de Venn para representar os 
conjuntos e suas relações. 

Quando usamos a expressão �Nenhum A é B� 

sabemos que: .................................................. 
Os conjuntos A e B são .................................. 

 

Quando usamos a expressão �Todo C é D� 

sabemos que: 1) .............................................. e 
2) ................................................................... . 

1 2 

Quando usamos a expressão �Alguns E são F� 

queremos dizer que: 1) ................................... e 
2) ................................................................... . 

1 2 
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Plano de unidade e de aula do PEI. 

 

Instrumento: Silogismos. 

Unidade: 6ª. 

Páginas: 33/34, 35, 36/37, 38 e capa. 

Mediador: Sylvio. 

 

Objetivos amplos e mapa cognitivo da 6ª unidade. 

 

Objetivos amplos: 

 

 Aplicar informações relevantes sobre a relação de pertinência em conjuntos disjuntos e 

entre conjuntos e subconjuntos. 

 Aplicar informações relevantes sobre a relação de inclusão em conjuntos disjuntos e entre 

conjuntos e subconjuntos. 

 Aplicar informações relevantes sobre a operação intersecção entre conjuntos com alguns 

elementos comuns e entre conjuntos e subconjuntos. 

 Utilizar vocábulos, conceitos e relações: nenhum, todo e algum. 

 Estabelecer conclusões a partir de duas relações existentes (premissas) entre dois conjuntos 

disjuntos e de sua representação gráfica (diagrama de Euler-Venn). 

 Estabelecer conclusões a partir de duas relações existentes (premissas) entre dois conjuntos 

disjuntos, um dos quais tem um subconjunto, e de sua representação gráfica (diagrama de 

Euler-Venn). 

 Estabelecer conclusões a partir de duas relações existentes (premissas) entre três conjuntos 

em intersecção, um dos quais tem um subconjunto, e de sua representação gráfica (diagrama 

de Euler-Venn). 

 

Mapa cognitivo: 

 

1. Conteúdos: proposições ou enunciados, proposições categóricas, silogismos. 

 

2. Modalidades: figurativa, verbal e gráfica. 
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3. Operações cognitivas: 

 

(  ) 1.Identificação. (  ) 8. Relações virtuais. (  ) 15. Multiplicação lógica. 
(X) 2.Comparação. (  ) 9. Diferenciação. (X) 16. Raciocínio transitivo. 
(  ) 3. Análise. (  ) 10. Representação mental. (  ) 17. Raciocínio analógico. 
(  ) 4. Síntese. (  ) 11. Transformação mental. (X) 18. Raciocínio lógico: dedutivo 

e indutivo. 
(  ) 5. Classificação (  ) 12. Raciocínio divergente. (X) 19. Raciocínio silogístico. 
(X) 6. Codificação. (X) 13. Raciocínio hipotético-

inferencial. 
 

(X) 7. Decodificação. (  ) 14. Seriação.  
 

3.1 Contextualização das operações cognitivas selecionadas: 

 

 Comparação entre premissas dadas para verificar quais termos aparecem uma única vez e 

qual termo aparece duas vezes. Exemplo: Primeira premissa: Nenhum ser vivo é um 

mineral. Segunda premissa: Todos os caracóis são seres vivos. Mineral e caracol aparecem 

uma vez apenas nas duas premissas e ser vivo aparece duas vezes. 

 Codificação de premissas e conclusões com letras conforma princípio dado. Exemplo: Não 

há nenhuma máquina (B) que trabalhe por si só (A). Todo computador (C) é uma máquina 

(B). Conclusão: Não há computador (C) que trabalhe por si só (A). 

 Decodificação de sinais que representam relações ( B  A: B está contido em A ou B é 

subconjunto de A 

 Raciocínio hipotético inferencial (se Alguns C são D, então Alguns D são C, por 

exemplo). 

 Transferir a informação dada sobre a relação entre termos de duas premissas para construir 

uma conclusão não dada (se Todo A é B e se Todo B é C, então Todo A é C, por exemplo). 

 A partir de princípios dados aplicá-los na solução de exercícios que envolvam a dedução de 

conclusões a partir de premissas. Exemplo: Todos os canários são pássaros. Todos os 

pássaros põem ovos. Conclusão: Todos os canários pões ovos. 

 Utilizar princípios de construção de silogismos no estabelecimento de conclusões: se A  B 

(1ª premissa com A termo extremo e B termo médio) e  B  C (2ª premissa com B termo 

médio e C termo extremo), então A  C conclusão com A e C termos extremos, por 

exemplo). 
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4. Funções cognitivas. 

 

4.1 Entrada: 4.2 Elaboração: 4.3 Saída: 
(X) 1.Percepção clara e preci-
sa. 
(  ) 2. Comportamento explo-
ratório sistemático. 
(X) 3. Utilização de vocábu-
los e conceitos adequados. 
(  ) 4. Orientação espacial. 
(  ) 5. Orientação temporal. 
(X) 6. Conservação, constân-
cia e permanência do objeto. 
(X) 7. Precisão e exatidão na 

coleta de informações. 
(X)  8. Utilização de mais de 

uma fonte de informação. 

(X) 9. Percepção e definição clara do 

problema. 
(X) 10. Diferenciação entre dados rele-
vantes e irrelevantes. 
(X) 11. Comportamento comparativo. 
(X) 12. Ampliação campo mental. 
(X) 13. Percepção global da realidade. 
(  ) 14.Utilização raciocínio lógico 
(  ) 15. Interiorização do próprio com-
portamento. 
(X) 16. Utilização do raciocínio 

hipotético-inferencial. 
(  ) 17. Estabelecimento de estratégias 

para verificação de hipóteses. 
(  ) 18.Comportamento planejado. 
(X) 19. Elaboração de categorias cogni-
tivas. 
(  ) 20. Comportamento somativo. 
(  ) 21. Estabelecimento de relações vir-
tuais.  

(  ) 22.Comunicação não-
egocêntrica. 
(  ) 23. Projeção de relações 

virtuais. 
(  ) 24. Comunicação sem 

bloqueios. 
(  ) 25. Eliminação de res-
postas por ensaio-e-erro. 
(X) 26. Utilização de voca-
bulário adequado. 
(X) 27. Precisão e exatidão 

na comunicação da resposta. 
(  ) 28.Eficácia no transpor-
te visual. 
(X) 29.Controle da impulsi-
vidade.  

 

4.4 Contextualização das funções cognitivas selecionadas: 

 

 Percepção clara e precisa das características das premissas para poder deduzir uma 

conclusão. 

 Utilização de vocábulos, relações e conceitos adequados (todos, alguns, nenhum, 

premissas, conclusão, ...). 

 Conservação, constância e permanência das relações entre os termos de premissas e 

conclusão: os termos aparecem duas vezes nas três proposições (Premissas: Nenhum D é F. 

Todo E é F. Conclusão: Nenhum D é F, por exemplo). 

 Precisão e exatidão na coleta de informações (se existe uma premissa negativa, então a 

conclusão será negativa, por exemplo). 

 Utilização do organizador diagrama de Venn, em situações com mais de uma fonte de 

informação, para montar a conclusão ou para verificar se a conclusão é compatível com as 

premissas. 

 Percepção e definição clara da tarefa a partir de princípios dados (Alguns C são D 

implica que C e D são conjuntos com intersecção  Quando usamos a expressão �Alguns 

animais são mamíferos� sabemos que: ______________________________, por exemplo). 
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 Diferenciação entre dados relevantes e irrelevantes. Exemplo: Todos os animais de 

rapina são perigosos. Algumas aves são animais de rapina. Conclusão: Algumas aves são 

perigosas. Informações relevantes: �Animais de rapina� aparece duas vezes nas premissas e 

por isso não deverá aparecer na conclusão; e Aves e perigosos aparecem apenas uma vez e, 

por isso, deverão compor a conclusão. 

 Levantamento de diferenças entre as premissas  para compor uma conclusão. O exemplo 

da função cognitiva anterior esclarece. 

 Estabelecimento de relação entre aprendizagens realizadas no passado, no presente e no 

futuro. 

 Utilização do raciocínio hipotético-inferencial (se Todos os cães são mamíferos e se 

Todos os mamíferos são animais, então Todos os cães são animais, por exemplo). 

 Comportamento planejado (etapas de um plano para resolver todas as páginas da última 

unidade de Silogismos: Ler o princípio que está no alto da página pelo tempo necessário; 

resolver os exercícios iniciais, antes ou depois da leitura, que demonstrem ou comprovem o 

princípio; e aplicar o princípio na solução dos exercícios propostos). 

 Utilização de vocabulário adequado (todos, alguns nenhum, premissas, conclusão, por 

exemplo). 

 Precisão e exatidão na comunicação da resposta. 

 Pensar antes de resolver as tarefas para eliminar respostas por ensaio-e-erro e controlar a 

impulsividade. 

 

5. Nível de complexidade: elevado. 

 

6. Nível de abstração: elevado. 

 

7. Nível de eficiência: baixo. 
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Plano de aula da página 35. 

 

1. Objetivos específicos: 

 

 Aplicar informações relevantes sobre a operação intersecção entre conjuntos com alguns 

elementos comuns e entre conjuntos e subconjuntos. 

 Utilizar vocábulos, conceitos e relações: premissa, conclusão, nenhum, todo e algum, por 

exemplo. 

 Estabelecer conclusões a partir de duas relações existentes (premissas) entre três conjuntos 

em intersecção, um dos quais tem um subconjunto, e de sua representação gráfica (diagrama 

de Euler-Venn). 

 Compartilhar informações sobre as conclusões estabelecidas. 

 

2. Vocábulos e conceitos a serem trabalhados: implicação, relação recíproca, intersecção de 

conjuntos, diagrama de Euler-Venn, premissa, conclusão, termo médio, termos extremos, 

conjunto disjunto, subconjunto, nenhum, todo e alguns, por exemplo. 

 

3. Novidade: as palavra alguns e implicação. 

 

4. Plano da mediação. 

 

4.1 Critérios de mediação e princípios: 4.2 Perguntas: 
Introdução à tarefa (5min). 
 
 
 
Mediação da intencionalidade e 

reciprocidade e Mediação do desafio. 

Leiam o princípio que está no alto da página, os três 

exercícios e a tabela com muita atenção e pelo tempo 

necessário. 
 
Vocês têm alguma dúvida sobre a tarefa que irão 

realizar? Essa tarefa é bastante complexa. Prestem 

muita atenção quando estiverem resolvendo os 

exercícios e preenchendo a tabela. Podem começar. 
Trabalho do aluno (20min) Verificação da utilização espontâneo de organizadores 

(diagramas de Venn) no contato com mais de uma 
fonte de informação. Levantamento de respostas 

diferentes com relação ao princípio dado. 
Discussão (até 30min): 
 
Mediação da intencionalidade e 

reciprocidade e Mediação do desafio. 
 
 

Alguém teve alguma dúvida ao resolver os exercícios e 

preencher a tabela? Sim? Que bom, não estou sozinho! 

Por que sim? Como vocês lidaram com essas 

incertezas? Não? Por que não? Eu tenho dúvidas! Não 

vou dizer quais são elas mas espero que elas apareçam 

nas respostas às minhas perguntas. 
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Mediação sobre o comportamento de 

compartilhar. 
 
 
 
 
 
 
Mediação do significado e 
Mediação da sensação de competência. 
 
 
 
 
 
Mediação sobre o comportamento de 
compartilhar 
 
 
 
 
 
Mediação do significado e 
Mediação da sensação de competência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como vocês resolveram o exercício 1? O que vocês 

escreveram nas lacunas? Alguém representou os 
conjuntos com diagramas de Venn antes de preencher 
as lacunas? Por quê? Alguém escreveu algo mais na 3ª 

lacuna além de conjuntos com intersecção? Sim? O 
que você escreveu? Não? O que mais poderia ser 

escrito que seria relevante em relação ao princípio do 
alto da página? Nenhum subconjunto é conjunto do 

outro? Muito bem! Essa é uma relação importante que 

precisava ser explicitada! Acrescentem, por favor, essa 
contribuição na resposta de vocês (se concordarem, é 

claro). O exercício 1 está ligado a que partes do 
princípio dado no alto da página? Ao item a? Ao item 
b? Ou a ambos? 
 
O exercício 2 apresenta alguma novidade quando 

comparado com o exercício 1? Qual é a novidade? 

Alguém representou os conjuntos com diagramas de 

Venn antes de preencher as lacunas? O exercício 2 está 

ligado a que partes do princípio dado no alto da 

página? Ao item a? Não? Por quê não? Qual seria a 

relação entre D e C? Alguns ou todos? Todos os D são 

C? Mas sua resposta é muito relevante! Justifique, por 

favor. Ao item b? Por quê? Ao item c? Por quê?  
 
E o exercício 3 ... o que vocês gostariam de comentar? 
 
No quadro: 

 
 

Quem quer preencher a 1ª linha com suas frases, 

palavras e diagramas de Venn? A e B são conjuntos 

com intersecção? Não? Por quê então esse assunto é 

tratado nessa página? Isso é intencional? Por quê sim? 

Por quê não? Existe intersecção entre A e B? Sim? 

Qual é? Não? Porquê não? 
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Mediação do comportamento de 

compartilhar e Mediação da 

intencionalidade e da reciprocidade. 
 
 
 
 
Mediação do comportamento de 

compartilhar, Mediação do significado e 

Mediação da sensação de competência 
 
 
 
Mediação do desafio - busca de coisas 
novas e mais complexas 
 

Quem quer preencher a 2ª linha? Quantos desenhos 

devem ser feitos? Como indicar, graficamente, a 
intersecção de dois conjuntos, representados por 
diagramas de Venn? 
 
E a 3ª linha, quem quer preencher? Todos vocês 

escreveram Alguns F são D em 1? Com base em quê 

vocês escreveram essa frase? Com base no princípio 

apresentado na parte superior da página? Muito bem, 

vocês estão aplicando o princípios dado numa situação 

nova. Isso é bom e é correto! 
 
Seria possível escrever outra frase, diferente dessa e 

igualmente verdadeira? Pensem antes de responder. 
Observem o exercício 2. Todos os F são E? Parabéns! 

Explique como você chegou a essa resposta? Alguém 

não concorda? Por quê? Porque é diferente do princípio 

dado? É diferente do princípio dado ... mas é 

verdadeiro? Escrevam a segunda frase e numere-as 1.1 
e 1.2. Duas frases ... dois diagramas! O que vocês 

escreveram em 2? E e F são conjuntos com 

intersecção? Essa frase contradiz 1.1 e 1.2? Sim ou não 

e por quê? E os desenhos ... como ficam 1 e 2? 
 
É possível aperfeiçoar o princípio do alto da página? 

Sim? Acrescentando o quê e onde? �ou Todos os D 

são C� em a? Ótimo! 
Resumo (até 5min):  
 
Mediação da intencionalidade e 
reciprocidade, Mediação da 

transcendência e Mediação do 

significado. 

O que nós aprendemos hoje a partir dos exercícios 

realizado nessa página? Vocês poderiam dar 

exemplos de situação em casa, na escola ou na 

vida profissional onde precisamos aplicar 
princípios dados? Vocês perceberam a importância 

de aplicar princípios pensando no que está 

fazendo? É sempre possível mudar alguma coisa?  



 

 

288 

 

Anexo 3: Plano de aula de Matemática com aplicação dos princípios do PEI (Cruz e Pieroni 

Rodrigues, 2006a). 

 

Tarefa: Brincando com triângulos. 

 

1. Quantos triângulos retângulos - de diferentes tamanhos, sobrepostos ou não - existem na 

ilustração acima 

 

 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) 21               (B) 31                (C) 38               (D) 39               (E) 40 

 

2. Das cinco figuras abaixo apenas uma representa um triângulo. Observe-as e assinale a 

alternativa correta. 

 

 

 

(A) 1              (B) 2               (C) 3               (D) 4               (E)5 
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3. Classifique os ângulos abaixo representados em agudos, retos e obtusos, segundo suas 

medidas, antes de assinalar a alternativa. 

 

(A) Agudos: 1 e 5; retos: 3 e 4; e obtusos: 2 e 6 

(B) Agudos: 3 e 4; retos: 2 e 6; e obtusos: 1 e 5 

(C) Agudos: 3 e 4; retos: 1 e 5; e obtusos: 2 e 6 

(D) Agudos: 2 e 6; retos: 1 e 5; e obtusos: 3 e 4 

(E) Agudos: 2 e 6; retos: 3 e 4; e obtusos: 1 e 5 

 

4. Observe os triângulos e o correspondente esquema de classificação quanto aos lados e quanto 

aos ângulos, antes de assinalar a alternativa. 

 

 

(A) O triângulo 1 é retângulo 

(B) O triângulo 3 é isósceles 

(C) Existem triângulos equiláteros que são retângulos 

(D) O triângulo 4 é acutângulo 

(E) O triângulo 5 é isósceles e retângulo 
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5. Três conjuntos A, B e C foram assim definidos. 

 

A: Triângulos 

B: Triângulos isósceles 

C: Triângulos retângulos 

 

Usando diagrama de Venn, podemos representar esses três conjuntos. Assinale a alternativa que 

melhor representa a relação entre os três conjuntos. 

 

 

 



 

 

291 

 

6. Três conjuntos D, E e F foram assim definidos: 

 

D: Triângulos escalenos 

E: Triângulos equiláteros 

F: Triângulos isósceles 

 

Observe a representação desses três conjuntos com a utilização do diagrama de Venn: 

 

Existem diversas relações entre esses três conjuntos. 

 

Todos os triângulos equiláteros são triângulos isósceles é uma relação existente entre os 

conjuntos E e F. 

 

Nenhum triângulo escaleno é triângulo isósceles é uma relação existente entre os conjuntos D 

e E. 

 

Tendo como base as duas relações apresentadas acima responda a pergunta: 

 

Qual é a relação que existe entre os conjuntos E e D? Assinale a frase correta. 

 

(A): Todos os triângulos equiláteros são triângulos escalenos 

(B): Alguns triângulos escalenos são triângulo equilátero 

(C): Alguns triângulos equiláteros são triângulo escalenos 

(D): Todos os triângulos escalenos são triângulos equiláteros 

(E): Nenhum triângulo equilátero é triângulo escaleno 
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7. Sete conjuntos foram assim definidos: 

G: Triângulos. 

H: Triângulos isósceles. 

I: Triângulos equiláteros. 

J: Triângulos escalenos. 

L: Triângulos acutângulos. 

M: Triângulos retângulos. 

N: Triângulos obtusângulos. 

 

 

Observe a representação desses sete conjuntos com a utilização do diagrama de Venn: 

 

Existem diversas relações entre esses três conjuntos. 

 

I. Todos os triângulos equiláteros são - ao mesmo tempo - triângulos isósceles e acutângulos. 

II. Alguns triângulos escalenos são - ao mesmo tempo - triângulos retângulos e obtusângulos. 

III. Nenhum triângulo obtusângulo é triângulo equilátero. 

IV. Triângulos isósceles podem ser equiláteros, acutângulos, retângulos e obtusângulos. 

 

Assinale a frase correta. 

 

(A): I e II são verdadeiras 

(B): I, III e IV são verdadeiras 

(C): Apenas III é verdadeira 

(D): II e IV são verdadeiras 

(E): I e IV não são verdadeiras 
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Plano de aula de Matemática. 

 

Unidade: Classificação de triângulos. 

Clientela: Alunos de 5ª série. 

 

Objetivos: 

 

 Resolver problemas que envolvam triângulos. 

 Classificar triângulos quanto aos lados em equiláteros, isósceles e escalenos. 

 Classificar triângulos quanto aos ângulos em acutângulos, retângulos e obtusângulos. 

 Utilizar vocabulário, conceitos e relações adequados (triângulo, retângulo, isósceles, por 

exemplo). 

 Compartilhar informações sobre triângulos. 

 Dar exemplos inéditos de generalizações/aplicações/transferências do aprendido a outras 

situações (lar, escola, trabalho, ...). 

 Estabelecer princípios a partir da construção do conceito de triângulo e de suas classes. 

 

Conteúdos: Pré-requisitos: conjuntos, subconjuntos e relação de inclusão; e, ângulos e 

classificação de ângulos. Tema da aula: triângulos e classificação de triângulos quanto aos lados 

e quanto aos ângulos. 

 

Modalidades: figurativa, verbal e gráfica. 

 

Vocabulário/conceitos: Linha poligonal, polígono, lado, ângulo, igual, diferente, figura plana, 

bidimensional, tridimensional, côncavo, convexo, simétrico, eixo de simetria, triângulo, 

equilátero, isósceles escaleno, acutângulo, retângulo obtusângulo, ..., identificar, classes, 

classificar, característica essencial, por exemplo. 
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Dificuldades prováveis: Possíveis soluções: 
1. Formação das categorias referentes a cada 

uma das classes de triângulos 
1. Apresentação da categoria para que o aluno 

apresente exemplos de elementos que pertencem 
à ela e vice-versa. 

2. Classificação simultânea de triângulos quanto 

aos lados e quanto aos ângulos: não-percepção 

de que um triângulo retângulo pode ser também 

isósceles, por exemplo. 

2. Representar com diagrama de Venn a 
intersecção entre os dois conjuntos de 

triângulos: 

 
 

Operações cognitivas que poderão ser trabalhadas: 

 

 Identificação de triângulos mesmo quando as figuras estiverem sobrepostas. 

 Comparação entre os triângulos apresentados para levantar semelhanças e diferenças 

existentes entre essas figuras. 

 Classificação de triângulos nas seguintes classes: equiláteros, isósceles e escalenos; e 

acutângulos, retângulos e obtusângulos. 

 Estabelecimento de relações virtuais correspondentes aos conceitos de triângulo em suas 

diferentes classes. 

 Utilização do raciocínio hipotético-inferencial. 

 Utilização do raciocínio silogístico ao analisar as relações que existem entre as diversas 

classes em que podem ser agrupados os triângulos. 

 

Funções cognitivas que poderão ser trabalhadas. 

 

Entrada: 

 

 Percepção clara e precisa dos atributos essenciais dos triângulos a serem estudados. 

 Utilização de vocábulos (lados, ângulos, iguais, diferentes, triângulos, ângulo reto, 

retângulo, ângulo agudo, acutângulo, ...) e conceitos adequados (se um triângulo tem um 

ângulo reto e dois lados iguais, então é retângulo e isósceles, por exemplo). 

 Conservação, constância e permanência da forma de cada uma das figuras, 

independentemente de seu tamanho e de sua posição no espaço. 
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 Precisão na coleta de dados com o uso espontâneo de meios de medição, improvisados ou 

não. 

 Utilização de mais de uma fonte de informação ao classificar triângulos que pertencem 

simultaneamente à duas classes. 

 

Elaboração: 

 

 Seleção dos dados relevantes de cada triângulo antes de identificá-lo ou classificá-lo. 

 Comparação espontânea entre as características de figuras dadas e as características 

essenciais dos triângulos estudados. 

 Utilização do raciocínio hipotético-inferencial na construção de hipóteses sobre cada uma 

das figuras (se um triângulo tem dois lados iguais e os três ângulos agudos, então é isósceles 

e acutângulo, por exemplo) 

 Estabelecimento de relações virtuais correspondentes aos triângulos estudados, fugindo de 

seus estereótipos clássicos. 

 

Saída: 

 

 Projeção das relações virtuais correspondentes aos triângulos estudados. 

 Precisão e exatidão na comunicação das respostas de identificação e classificação de 

triângulos. 

 Pensar antes de identificar ou classificar um triângulo para evitar respostas por ensaio-e-erro 

e impulsividade. 

 

Nível de complexidade: médio para elevado. 

 

Nível de abstração: médio. 

 

Nível de eficiência: médio. 
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Algumas conclusões e princípios que poderão ser trabalhados: 

 

 Se uma figura plana tem três lados e três ângulos, então a figura é um triângulo. Todo 

triângulo é convexo e será simétrico se tiver pelo menos dois lados iguais. 

 Se um triângulo tiver três lados iguais, então o triângulo é equilátero e acutângulo. Nenhum 

triângulo equilátero é triângulo retângulo. 

 Se um triângulo tiver um ângulo reto e os três lados diferentes, então é retângulo e escaleno. 

 Se uma pessoa aprende a identificar objetos, eventos, pessoas, ... , então ela se torna capaz 

de projetar uma hipótese que descreva cada um desses objetos, eventos, pessoas, ... , 

independentemente de tamanho, cor e posição. 

 Se uma pessoa aprende a classificar objetos, então ela se torna capaz de dividir um conjunto 

qualquer em diversas classes, cada qual composta daqueles que possuem as mesmas 

características comuns. 

 

Atividades previstas. 

 

Etapas/estilos de mediação: Perguntas: 
Reconstrução dos conceitos de 

triângulo, triângulo equilátero, 

triângulo isósceles, triângulo 

escaleno, triângulo acutângulo, 

triângulo retângulo, triângulo 

obtusângulo, ... : apresentação de 

exemplos e contra-exemplos de cada 
um dos triângulos até que sejam 

identificadas e justificadas suas 
qualidades essenciais (1/3 do tempo 
da aula: mais ou menos 15 min). 
 
Mediação da transcendência, 

mediação do sentimento de 

competência, mediação do 

comportamento de compartilhar e 
mediação do otimismo em 

momentos oportunos. 

Qual é o nome desta figura? Triângulo? O que é um 

triângulo? Por quê? Explique o que vocês entendem por 

figura plana. Dê mais detalhes que esclareçam ou 

justifiquem essa resposta. Quantas dimensões tem um 

triângulo? De que maneira os lados de um triângulo podem 

se apresentar? Eles podem ser iguais? Nesse caso qual 
seria o nome dessa classe de triângulos? O que é um 

triângulo equilátero? Os lados de um triângulo podem ser 
todos eles diferentes? O que significa escaleno? Não há 

motivos para dúvidas? É possível detalhar melhor o que 

vocês estão dizendo? Por que esta figura é/não é um 

triângulo retângulo? Qual a característica comum a todos 

os triângulos retângulos? 
 
Um triângulo pode ser isósceles e retângulo? E equilátero e 

retângulo? E escaleno e retângulo? E retângulo e 

obtusângulo? Um triângulo equilátero é também isósceles? 

Um triângulo isósceles é também equilátero? Por quê? 

Justifique logicamente sua resposta. 
 
Vamos colocar a definição sob forma de princípio: Se uma 

figura plana tem ..., então essa figura é um ... Se um 

triângulo tem ... e ..., então é ... 
Trabalho individual de identificação 

e classificação de triângulo (1/3 do 

tempo da aula: cerca de 15 min). 
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Discussão, desenvolvimento do 

insight e resumo (1/3 do tempo da 
aula: mais ou menos 15 min). 
 
Mediação da intencionalidade e 

reciprocidade e mediação do 

significado. 

Reflitam sobre o que fizemos hoje e respondam às seguinte 

perguntas: O que fizemos na aula de hoje? O que 
aprendemos no início da aula quando foram apresentados 

exemplos e contra-exemplos de figuras? 
 
O que aprendemos com a resolução da tarefa apresentada 

no final? Que objetivos eu tinha quando preparei esses 
exercícios? Dizer o que é identificar e classificar ou 
identificar e classificar figuras? O que é identificar? 

Alguém levantou hipóteses sobre os aspectos essenciais de 

uma figura e precisou mudá-los para aperfeiçoar o conceito 

que estava sendo construído? Falem um pouco mais sobre 

isso? O que é classificar? Qual a relação existente entre 

identificar e classificar? 
 
Os objetivos foram alcançados? Por quê sim? Por que não? 

Considero essa resposta muito boa. Mas, por quê? 
 
Que funções cognitivas foram trabalhadas? Em que 

momentos? Que importância vocês atribuem ao que vocês 

aprenderam? Gostariam que eu esclarecesse melhor minhas 
intenções e o significado das atividades desenvolvidas? 

Mediação do comportamento de 

compartilhar 
Qual o exercício mais difícil? Qual o exercício mais fácil? 

Por quê mais difícil? Por que mais fácil? O que significa 

identificar um triângulo isósceles? E um triângulo 

acutângulo? Vocês identificaram também os não-
triângulos. Os não-triângulos equiláteros e os não-
triângulos obtusângulos? Quando você é capaz de 

identificar um triângulo retângulo, o que você mais você é 

capaz de identificar? O que significa classificar para 
vocês? No primeiro exercício quantos triângulos vocês 

encontraram? 25? Menos de 25? Mais de 25? Mais de 30? 
Mostre-nos como vocês os encontraram? Para resolver esse 
exercício, o que era preciso saber? O que significa 

identificar triângulos/que dificuldades vocês encontraram? 

Como fizeram para resolvê-las? 
 

Mediação da transcendência O que aprendemos no passado que foi relevante em relação 

ao que aprendemos hoje? A que conclusões chegamos? É 

possível generalizar o que aprendemos para outras 

situações? Em que outras situações de sua vida 

profissional, escolar, afetiva, familiar, ... vocês poderiam 

aplicar o que aprenderam? Justifiquem sua resposta. 
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Anexo 4: Calendário previsto de aplicação do PEI nível I, junto a estudantes da Escola 

Estadual Bispo Dom Gabriel de Jundiaí/SP. 

 

A seqüência escolhida dos instrumentos determina o cronograma. 

 

 março de 2005 (cinco aulas: 4 aulas destinadas à sensibilização dos alunos e 1 aula de 

avaliação inicial). 

 

Dia 17 
Aula 1 
Aula 2 
Aula 3 

Palestra de 
sensibilização sobre 

o PEI.. 
Aula 4 Avaliação inicial. 

 
Organização de 

pontos. 
Aula 5 Composição dos 

grupos experimental 
e de controle. 

 

 abril de 2005 (20 aulas: 10 aulas de avaliação inicial e 10 aulas de PEI). 
 

Dia 2 9 16 30 

Aula 1 Apresen-
tações. 

OP 1ª U 
p. E2 

Aula 2 OP 1ª U 
Capa 

OEI 1ª U 
Capa 

Aula 3 OP 1ª U 
p. 1 

OEI 1ª U 
p.1 

Aula 4 OP 1ª U 
p. E1 

I 
Capa 

Aula 5 

 

 

Avaliação inicial: 
 

Língua Portuguesa, 
 
Matemática e 
 
Informações sobre os 

alunos. 

 

 

Avaliação inicial: 
 
Figura complexa de 
Feuerstein e 
 
Memória de 

dezesseis palavras. OP 1ª U 
p. 2 

I 
p. 1 

 
 maio de 2005 (15 aulas de PEI). 
 

Dia 7 14 21 
Aula 1 
 

OP 2ª U 
p. 3 

OEI 3ª U 
p. 4 

OEI 4ª U 
p. 6 

Aula 2 
 

OP 2ª U 
p. E3 

OEI 3ª U 
p. 5 

OEI 4ª U 
p. 7 

Aula 3 
 

OP 2ª U 
p. 4 

I 
p. 2 

I 
p. 3 

Aula 4 
 

OEI 2ª U 
p. 2 

OP 3ª U 
p. 5 

OP 4ª U 
p. 7 

Aula 5 OEI 3ª U 
p. 3 

OP 3ª U 
p. 6 

OP 4ª U 
p. 8 
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 junho de 2005 (20 aulas de PEI). 
 

Dia 4 11 18 25 
Aula 1 
 

OP 4ª U 
p. 9 

I 
p. 4 

C 1ª U 
Capa 

C 1ª U 
p. 4 

Aula 2 
 

OEI 5ª U 
p. 8 

OP 5ª U 
p. 10 

C 1ª U 
p. 1 

C 1ª U 
p. 5 

Aula 3 
 

OEI 5ª U 
p. 9 

OP 5ª U 
p. 11 

C 1ª U 
p. 2 

I 
p. 6 

Aula 4 
 

OEI 5ª U 
p. 10 

OP 5ª U 
p. 12 

I 
p. 5 

Cl 1ª U 
Capa 

Aula 5 OEI 5ª U 
p. 11 

OP 5ª U 
p. 13 

C 1ª U 
p. 3 

Cl 1ª U 
p. ½ 

 
 julho de 2005 (10 aulas: 5 aulas para avaliação intermediária e 5 aulas de PEI). 
 

Dia 23 30 

Aula 1 Cl 1ª U 
p. 3 

Aula 2 I 
p. 7 

Aula 3 Cl 1ª U 
p. 4 

Aula 4 Cl 1ª U 
p. 4 

Aula 5 

Avaliação 

intermediária: 
Organização de 

pontos; 
 
problemas 
desafiadores; e,  
 
depoimentos de 
alunos. 

I 
p. 8 

 
 agosto de 2005 (20 aulas de PEI). 
 

Dia 6 13 20 27 
Aula 1 
 

C 2ª U 
p. 7 

C 2ª U 
p. 12 

Cl 2ª U 
p. 7 

C 3ª U 
p. 14 

Aula 2 
 

C 2ª U 
p. 8 

C 2ª U 
p. 13 

Cl 2ª U 
p. 8 

C 3ª U 
p. 15 

Aula 3 
 

C 2ª U 
p. 9 

I 
p. 9 

Cl 2ª U 
p. 9 

C 3ª U 
p. 16 

Aula 4 
 

C 2ª U 
p. 11 

Cl 2ª U 
p. 5 

Cl 2ª u 
p. 10 

I 
p. 11 

Aula 5 C 2ª U 
p. 10 

Cl 2ª U 
p. 6 

I 
p. 10 

Cl 3ª U 
p. 11 

 
 setembro de 2005 (20 aulas de PEI). 
 

Dia 3 10 17 24 
Aula 1 
 

Cl 3ª U 
p. 12 

Cl 3ª U 
p. 16 a 18 

PA 1ª U 
p. 1 

PA 2ª U 
p. 2 

Aula 2 
 

Cl 3ª U 
p. 13/14 

Cl 3ª U 
p. 19 

I 
p. 13 

PA 2ª U 
p. 3 

Aula 3 
 

Cl 3ª U 
p. 13/14 

Cl 3ª U 
p. 20 

OEII 1ª U 
Capa 

PA 2ª U 
p. 4 

Aula 4 
 

Cl 3ª U 
p. 15 

I 
p. 12 

OEII 1ªU 
p. 1 

PA 2ª U 
p. 5 

Aula 5 Cl 3ª U 
p. 16 a 18 

PA 1ª U 
Capa 

OEII 1ª U 
p. 2 

I 
p. 14 
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 outubro de 2005 (20 aulas de PEI). 
 

Dia 1 8 15 22 
Aula 1 
 

OEII 2ª U 
p. 3 

OEII 3ª U 
p. 8 

PA 3ª U 
p. 9 

OEII 4ª U 
p. 12 

Aula 2 
 

OEII 2ª U 
p. 4 

I 
p. 15 

PA 3ª U 
p. 10 

PA 4ª U 
p. 11 

Aula 3 
 

OEII 2ª U 
p. 5 

PA 3ª U 
p. 6 

I 
p. 16 

PA 4ª U 
p. 12 

Aula 4 
 

OEII 3ª U 
p. 6 

PA 3ª U 
p. 7 

OEII 4ª U 
p. 9 

OE II 5ª U 
p. 13 

Aula 5 OEII 3ª U 
p. 7 

PA 3ª U 
p. 8 

OEII 4ª U 
p. 10/11 

OE II 5ª U 
p. 14 

 

 novembro de 2005 (20 aulas de PEI). 
 

Dia 5 12 19 26 
Aula 1 
 

OE II 5ª U 
p. 15/16 

PA 5ª U 
p. 15 

I 
p. 18 

PA 7ª U 
p. 21/22 

Aula 2 
 

OE II 5ª U 
p. 17 

PA 5ª U 
p. 16 

PA 6ª U 
p. 18 

I  
p. 19 

Aula 3 
 

I 
p. 17 

PA 5ª U 
p. 17 

PA 6ª U 
p. 19 

PA 8ª U 
p. 23 

Aula 4 
 

PA 5ª U 
p. 13 

OE II 6ª U 
p. 18/19/20 

PA 6ª U 
p. 20 

PA 8ª U 
p. 24/25 

Aula 5 PA 5ª U 
p. 14 

OE II 6ª U 
p. 18/19/20 

PA 7ª U 
p. 21/22 

I 
P. 20 

 

 dezembro de 2005 (12 aulas: 8 aulas para avaliação final e 4 aulas para encerramento do 
Programa). 

 
Dia 3 10 17 

Aulas 1 a 5. 
 

Avaliação 

final: 
 
Língua 

Portuguesa e 
 
Matemática 

Avaliação 

final: 
 
Figura com-
plexa de 
Feuerstein e  
 
Memória de 

dezesseis 
palavras 

Encerramento: 
 
 
Organização do 

material e 
 
Certificação 
 
. 
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Anexo 5: Estudo do instrumento Comparações (Cruz e Pieroni Rodrigues, 2002a) 

 

Programa de Enriquecimento Instrumental nível I (PEI I). 

 

Estudo do Instrumento Comparações. 

 

1. Atividades iniciais. 

 

1.1 Introdução: 

 

A aplicação da página de capa tem como objetivos a apresentação do instrumento e a 

sensibilização dos estudantes para as tarefas típicas que serão realizadas. Além disso, pode-se 

realizar, nessa oportunidade, um levantamento das funções cognitivas deficientes dessas 

pessoas. 

 

Essa atividade pode ser complementada com a utilização de tarefas cognitivamente 

desafiadoras e textos compatíveis com o instrumento e especialmente selecionadas para essas 

finalidades a partir dos sete parâmetros do Mapa cognitivo. Essa complementação poderá 

também ser realizada paralelamente ao desenvolvimento do instrumento. 

 

1.2 Textos e tarefas complementares (exemplos e sugestões): 

 

A. O problema da pérola mais leve (Tahan, 1990). 

 

Um mercador de Benares, na Índia, dispunha de oito pérolas iguais, na forma e na cor. Dessas oito 

pérolas, sete tinham o mesmo peso; a oitava, entretanto, era um pouquinho mais leve que as 

outras. Como poderia o mercador descobrir a pérola mais leve e indicá-la, com toda a segurança, 

usando a balança apenas duas vezes, isto é, efetuando apenas duas pesagens? 
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B. O problema das moedas mais leves (adaptado de Gardner, 1967). 

 

Temos dez pilhas de dez moedas de R$ 0, 25 cada uma. Cada moeda "pesa" sete gramas. Uma 

das pilhas contem moedas falsas, mas não sabemos qual é. Sabemos apenas que as moedas 

falsas "pesam" um grama a menos que as verdadeiras. Usando-se uma balança digital, como 

seria possível identificar a pilha de moedas falsas, numa única �pesagem�?  

 

C. As balanças. 

 

Na primeira balança: um triângulo e quatro círculos �pesam� tanto quanto três quadrados. Na 

segunda balança: um triângulo e três quadrados �pesam� tanto quanto oito círculos. Baseado 

nestas informações você seria capaz de dizer quantos círculos correspondem a um triângulo? 

 

 

 

D. Ovelha e macacos (Beltrán, 1997). 

 

Quantos macacos serão necessários para equilibrar a gangorra em que se encontra a ovelha? 

 

Observe a ilustração abaixo apresentada para responder a pergunta. 
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E. Se A + B > A + C, então 

 

(A) B = C          (B) B < C          (C) C < B          (D) A = B          (E) C > A 

 

F. Quantos quadrados você consegue ver na seguinte figura? (adaptado de Beltrán, 1997). 

 

 

 

G. Quantos hexágonos você consegue ver na seguinte figura? 

 

 

 

H. Complete as frases abaixo: 

 

Tenho um segmento de reta que mede 1 m. Se eu construir outro segmento de reta com o dobro 

da medida, então esse segundo segmento será _______ vezes maior que o primeiro. 

 

Tenho um quadrado com 1 m de lado. Se eu construir outro quadrado com o dobro da medida 

do lado, então esse segundo quadrado será _______ vezes maior que o primeiro. 

 

Tenho um cubo com 1 m de aresta. Se eu construir outro cubo com o dobro da medida da 

aresta, então esse segundo cubo será _______ vezes maior que o primeiro. 
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Respostas: 

 

A. Beremiz Samir, o homem que calculava, assim se pronunciou sobre o problema. 

 

�Tomando as pérolas duas a duas e colocando-as na balança (uma em cada prato), eu descubro, é 

claro, qual a pérola mais leve; mas se a pérola mais leve for uma das duas últimas eu serei 

obrigado a efetuar quatro pesagens. Ora, o problema exige que a pérola mais leve seja descoberta 

e determinada com duas pesagens apenas � qualquer que seja a posição por ela ocupada. 

 

A solução que me parece mais simples é a seguinte: 

 

� Dividamos as pérolas em três grupos. E chamaremos A, B e C esses grupos. O grupo A terá 

três pérolas; o grupo B terá, também, três pérolas; o terceiro grupo C será constituído pelas duas 

restantes. Com duas pesagens devo apontar com segurança, sem possibilidade de erro, qual a 

pérola mais leve, sabendo que sete são iguais em peso. 

 

� Levemos os grupos A e B para a balança e coloquemos um grupo em cada prato (estamos 

assim efetuando a primeira pesagem). Duas hipótese podem ocorrer: 1ª hipótese - os grupos A e B 

apresentam pesos iguais; 2ª hipótese - os grupos A e B apresentam pesos desiguais, sendo um 

deles (o A, por exemplo) mais leve. 

 

�Na 1ª hipótese (A e B apresentam pesos iguais) é claro que a pérola mais leve pertence ao 

grupo C, ou seja, a pérola mais leve é uma das duas pérolas que não participaram da primeira 

pesagem. Levemos essas duas pérolas à balança e pesemo-las (segunda pesagem) para identificar 

a mais leve. 

 

�Na 2ª hipótese (A sendo mais leve do que B) é claro que a pérola mais leve pertence ao grupo 

A, ou melhor, a pérola mais leve é uma das três pérolas do grupo menos pesado. Tomemos, então, 

duas pérolas quaisquer do grupo A e deixemos a outra de lado. Levemos essas duas pérolas à 

balança e pesemo-las (segunda pesagem). Se a balança ficar em equilíbrio, a terceira pérola (que 

ficou de lado) é a mais leve. Se houver desequilíbrio, a pérola mais leve estará no prato que subiu. 
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B. A pilha de moedas falsas pode ser identificada com uma única pesagem. 

 

Se tomarmos uma moeda da primeira pilha, duas da segunda, três da terceira, e assim por 

diante, teremos 55 moedas cujo "peso" total conhecemos, ou seja, 385 gramas. O número de 

gramas a menos identificará a pilha de moedas falsas. Se, por exemplo, a diferença for oito 

gramas (385 - 377 = 8g), a pilha de moedas falsas deverá ser a oitava, da qual tomamos oito 

moedas, cada uma delas "pesando" um grama a menos do que uma moeda verdadeira. 

 

 

 

C. Dois círculos correspondem a um triângulo. 

 

D. Cinco macacos 

 

E. C < B 

 

F. 55 quadrados. 

 

G. Dez hexágonos 

 

H. Duas, quatro e oito vezes maior, respectivamente. 

 

2. Apresentação do instrumento. 

 

2.1 Natureza da comparação (Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller, 1980: p. 163 à p. 169; 

Feuerstein e Hoffman, 2000: p. 2 à p. 4; e, Sánchez, 1989: p. 146 e p. 147). 

 

A comparação pode ser considerada uma abreviação mental de um processo de manipulação 

motora por meio do qual dois elementos são superpostos com a finalidade de encontrar pontos 

comuns e, em que e como diferem. Semelhanças e diferenças são então combinadas numa 
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descrição que estabelece as relações entre os objetos. As relações estabelecidas são diretamente 

relevantes para as necessidades e fins que geraram inicialmente a atividade de comparação. É 

importante registrar que medir significa comparar duas grandezas de mesma espécie com a 

finalidade de verificar quantas vezes uma delas, considerada como padrão, cabe dentro da outra. 

Toda medida é uma comparação, mas nem toda comparação é uma medida. 

 

A indução da comparação envolve inicialmente conseguir que a pessoa perceba e focalize dois 

ou mais objetos ou fatos. Na maior parte das vezes, quando as pessoa são induzidas a comparar, 

elas devem observar qualidades que de outra forma não seriam percebidas. A comparação 

determina, por si mesma, a natureza da percepção - a sutileza como os elementos são 

percebidos e a precisão como são registrados. A discriminação dos elementos surge da natureza 

da comparação e, ao mesmo tempo, a determina. Certas dimensões podem não ser percebidas, a 

menos que o objeto seja comparado com outro que é diferente nessas mesmas dimensões. 

Assim, a pessoa só se torna consciente das características de um objeto quando o compara com 

outro, uma vez que as dimensões como grande ou pequeno, por exemplo, não podem ser 

percebidas num objeto isolado. 

 

2.2 Importância da comparação. 

 

O comportamento comparativo espontâneo é considerado como o bloco de construção mais 

elementar do raciocínio relacional, ou seja, a condição essencial para qualquer processo 

cognitivo que necessite ir além de simples reconhecimento. No Programa de Enriquecimento 

Instrumental, esse processo cognitivo é trabalhado como instrumento, como operação 

cognitiva e como função cognitiva. 

 

Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller (1980: p. 92 e p.93), assim se manifestam sobre as 

conseqüências dessa função cognitiva quando deficiente. Uma deficiência de comportamento 

comparativo espontâneo limita a cognição aos processos mais elementares excluindo assim o 

desenvolvimento de processos cognitivos superiores. Pelo significado dos resultados do 

comportamento comparativo espontâneo, uma pessoa consegue transcender sua experiência 

perceptual imediata e delinear as inferências lógicas que levam ao pensamento abstrato, 

proposicional e hipotético.  
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2.3 Organização do Instrumento. 

 

Unidades: Páginas: Conteúdos: 
1ª 
 
 

Capa, 1, 2, 3, 4, 5/6 
 

Identificação de propriedades comuns e diferentes em 

pares de objetos, desenhos, pessoas, ... 

2ª 7, 8, 9/11, 10, 12/13 Identificação de objetos e ou desenhos semelhantes. 

Levantamento do grau de semelhança entre modelos 

e desenhos dados. Identificação de atributos comuns 

e diferentes. Construção de desenhos semelhantes ou 

diferentes a um modelo. 
3ª 14, 15/16 Identificação de elementos a partir de semelhanças, 

diferenças e do conjunto correspondente. 
3 17  

 

3. Análise do instrumento a partir do Mapa cognitivo. 

 

3.1 Conteúdo: Comparações entre figuras, objetos e conceitos complexos ou não, em função de 

vários atributos e de forma simultânea. Seleção de membros de uma classe entre elementos 

familiares. Estabelecimento de conceitos superordenados a partir de relações entre objetos 

familiares. 

 

3.2 Modalidades: pictórica, figurativa e verbal. 

 

3.3 Operações cognitivas mais relevantes: Identificação, Comparação, Análise, Classificação, 

Decodificação e Diferenciação. 

 

3.4 Funções cognitivas mais importantes envolvidas no processo de comparação. 

 

 Entrada: percepção clara e precisa; comportamento exploratório sistemático; utilização de 

vocábulos e conceitos adequados; conservação, constância e permanência do objeto; e, 

precisão e exatidão na coleta de informações. 

 Elaboração: comportamento comparativo; elaboração de categorias cognitivas; e, 

comportamento somativo. 

 Saída: utilização de vocabulário adequado; e, precisão e exatidão na comunicação da 

resposta. 
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3.5 Nível de complexidade: baixa na 1ª unidade e varia de média a muito alta no decorrer das 

outras duas unidades 

 

3.6 Nível de abstração: médio nas tarefas que exigem a comparação entre figuras e objetos 

simples e vai se elevando na medida em que se estabelecem comparações entre palavras que 

expressam relações não-familiares. 

 

3.7 Nível de eficiência: baixa nas tarefas mais simples e elevada nas tarefas mais complexas e 

abstratas. 

 

4. Análise do Instrumento a partir dos objetivos específicos do PEI. 

 

 Oferecer os pré-requisitos da aprendizagem pela ativação de diferentes funções cognitivas 

das três fases do ato mental: entrada, elaboração e saída, que são pré-requisitos para a 

operação cognitiva Comparação. Desenvolver o comportamento comparativo espontâneo. 

 Ampliar e enriquecer o repertório de vocabulário, conceitos e relações com ênfase na 

aquisição de atributos e critérios por meio dos quais objetos, pessoas, eventos e palavras 

podem ser comparados. 

 Criar um sistema intrínseco de necessidades (hábitos), mediante a repetição de tarefas de 

comparação que são similares, em sua essência. 

 Desenvolver a motivação intrínseca em relação à tarefa, a partir da realização com sucesso 

de atividades de comparação que representem verdadeiramente um desafio. 

 Mediar os alunos para que eles compartilhem informações sobre semelhanças e diferenças 

levantadas a partir da comparação entre objetos, pessoas, eventos e palavras e apresentem 

exemplos inéditos de aplicação/transferência do aprendido a outras situações (lar, escola, 

trabalho,...). 

 

5. Lugar do instrumento Comparações no PEI. 

 

Comparações (C) é desenvolvido junto com os instrumentos Classificações (CL), e 

Ilustrações (I) alternando-se as unidades de Comparações e Classificações e introduzindo-se 

uma página de Ilustrações a cada seis ou sete páginas dos outros dois instrumentos. 



 

 

309 

 

6. Sugestão de desenvolvimento deste instrumento. 

 

6.1 Resolver antecipadamente todas as páginas do instrumento; planejar suas atividades por 

unidade e por página; e, elaborar com antecedência um mapa de perguntas para orientar as 

mediações previstas. 

 

6.2 Desenvolver uma tarefa complementar ou uma página desafiadora do final do instrumento 

(página 5, por exemplo), seguido de uma atividade de mediação para: 

 

 sensibilizar ou criar condições para que seja estabelecido pelo mediado motivação 

intrínseca com relação a tarefa de comparar objetos, pessoas, palavras, ... ; e,  

 levantar funções cognitivas deficientes (avaliação inicial) relacionadas com o instrumento. 

 

6.3 Utilizar uma das últimas páginas (página 6, por exemplo) ou uma tarefa complementar 

especialmente selecionada para avaliar o desempenho dos mediados nas funções cognitivas 

deficientes identificadas no início do Instrumento (avaliação final). 

 

7. Plano de unidade e de aula do PEI. 

 

Instrumento: Comparações.               Unidade: 1ª .               Páginas: capa, 1, 2, 3, 4, 5, e 6. 

 

Objetivos amplos e mapa cognitivo da 1ª unidade. 

 

Objetivos amplos: 

 

 Aprender e aplicar a estratégia da comparação em situações cuja complexidade aumenta 

gradativamente. 

 Levantar parâmetros possíveis que podem ser usados para comparar, numa dada situação. 

 Identificar a dimensão mais essencial, crítica e relevante de objetos como base para o 

exercício da comparação.  

 Diferenciar objetos por meio da continuidade num único parâmetro ou como subconjunto de 

um conjunto superordenado. 

 Usar conceitos superordenados para descrever semelhanças e diferenças. 
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Mapa cognitivo: 

 

1. Conteúdos: Identificação de propriedades comuns e diferentes em pares de objetos, 

desenhos, pessoas, por exemplo. Descrição de relações superordenadas. 

 

2. Modalidades: pictórica, figurativa e verbal 

 

3. Operações cognitivas. 

 

(X ) 1.Identificação. (  ) 8. Relações virtuais. (X) 15. Multiplicação lógica. 
(X) 2.Comparação. (X) 9. Diferenciação. (X) 16. Raciocínio transitivo. 
(  ) 3. Análise. (  ) 10. Representação mental. (  ) 17. Raciocínio analógico. 
(  ) 4. Síntese. (  ) 11. Transformação mental. (X) 18. Rac. lógico: dedutivo e indutivo. 
(  ) 5. Classificação (  ) 12. Raciocínio divergente.  (X) 19. Raciocínio silogístico. 
(  ) 6. Codificação. (  ) 13. Rac. hipotético-inferencial.  
(  ) 7. Decodificação. (  ) 14. Seriação.  
 

3.1 Contextualização das operações cognitivas selecionadas: 

 

 Identificação dos aspectos essenciais de objetos e figuras que permitirão a comparação 

entre eles. 

 Identificação das dimensões mais essenciais e relevantes de objetos e figuras como base 

para o exercício da comparação.  

 Diferenciação de objetos e figuras durante o processo de comparação. 
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4. Funções cognitivas: 

 

4.1 Entrada: 4.2 Elaboração: 4.3 Saída: 
(X) 1.Percepção clara e 

precisa. 
(  ) 2. Comportamento 
exploratório sistemático. 
(X) 3. Utilização de vocá-
bulos e conceitos adeqüa-
dos. 
(X) 4. Orientação espacial. 
(  ) 5. Orientação tempo- 
ral. 
(X) 6. Conservação, cons- 
tância e permanência do 
objeto. 
(  ) 7. Precisão e exatidão 

na coleta de informações. 
(X)  8. Utilização de mais 

de uma fonte de informa- 
ção. 

(  ) 9. Percepção e definição clara do pro- 
blema. 
(X) 10. Diferenciação entre dados rele- 
vantes e irrelevantes. 
(X) 11. Comportamento comparativo. 
(  ) 12. Ampliação campo mental. 
(  ) 13. Percepção global da realidade. 
(  ) 14.Utilização raciocínio lógico 
() 15. Interiorização do próprio comporta-
mento. 
(  ) 16. Utilização do raciocínio hipotético- 
inferencial. 
(  ) 17. Estabelecimento de estratégias pa-
ra verificação de hipóteses. 
(  ) 18.Comportamento planejado. 
(X) 19. Elaboração de categorias cogni- 
tivas. 
(  ) 20. Comportamento somativo. 
(  ) 21. Estabelecimento de relações vir-
tuais.  

(  ) 22.Comunicação não-
egocêntrica. 
(  ) 23. Projeção de rela- 
ções virtuais. 
(  ) 24. Comunicação sem 

bloqueios. 
(  ) 25. Eliminação de res- 
postas por ensaio-e-erro. 
(  ) 26. Utilização de voca- 
bulário adequado. 
(  ) 27. Precisão e exati- 
dão na comunicação da 

resposta. 
(  ) 28.Eficácia no trans- 
porte visual. 
(X) 29.Controle da 
impulsi-vidade.  

 

4.4 Contextualização das funções cognitivas selecionadas 

 

 Percepção clara e precisa dos atributos dos objetos e figuras que serão objeto de 

comparação. 

 Utilização de vocábulos e conceitos adequados: semelhanças, diferenças, conceito 

superordenado, conceito subordinados, atributos essenciais, por exemplo. 

 Utilização de conceitos espaciais na prática da comparação. 

 Conservação, constância e permanência do objeto mesmo quando ocorrem mudanças em 

uma ou mais das características dos objetos e figuras comparados. 

 Utilização de mais de uma fonte de informação. 

 Seleção de atributos relevantes de objetos e figuras como base para sua comparação 

 Estabelecimento de relações entre objetos e figuras a partir de suas semelhanças e 

diferenças. 

 Formação de conceitos e de conceitos superordenados a partir da análise das 

características essenciais de objetos e figuras. 

 Adoção de postura reflexiva para evitar a impulsividade. 
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5. Nível de complexidade: baixo. 

 

6. Nível de abstração: médio a elevado 

 

7. Nível de eficiência: médio. 

 

Plano de aula da página 1. 

 

1. Objetivos específicos: 

 

 Aprender e aplicar a estratégia da comparação em situações cuja complexidade aumenta 

gradativamente. 

 Levantar parâmetros possíveis que podem ser usados para comparar, numa dada situação. 

 Identificar a dimensão mais essencial, crítica e relevante de objetos como base para o 

exercício da comparação.  

 Usar conceitos superordenados para descrever semelhanças e diferenças. 

 Utilizar vocábulos e conceitos adequados (semelhanças, diferenças, conceito 

superordenado, conceito subordinados, atributos essenciais,... ). 

 Estabelecer princípios a partir da análise dos exemplos de aplicação. 

 Dar exemplos inéditos de aplicação/transferência do aprendido a outras situações. 

 Desenvolver motivação intrínseca em relação à tarefa. 

 

2. Novidade: comparação de pares figuras que representam pessoas e objetos. 

 

3. Vocabulário e conceitos a serem trabalhados: semelhanças, diferenças, conceito 

superordenado, conceito subordinados, atributos essenciais, ... 

 
4. Dificuldades previstas: 5. Possíveis soluções: 

1. Uso de parâmetros irrelevantes. 
 
2. Não escolha de conceitos 

superordenados. 
 
3. Excesso de generalização (menino 

descrito como ser humano) ou 
generalização restrita (leite e sal definidos 
como objetos) 

1. Levantar e analisar a relevância dos parâmetros 

utilizados pelos alunos.  
2. Auxiliar a reflexão introduzindo expressões do tipo 

A e B são ambos ............... .Laranja e maçã são ambas 

............. . Maçã e abobrinha são ambas ............. . 
3. Uso de diagramas de Venn para indicar conjuntos, 
subconjuntos e as relações entre eles. 
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5. Plano da mediação. 

 

5.1 Critérios de mediação e princípios: 5.2 Perguntas: 
Introdução à tarefa (10min): 
Mediação da intencionalidade e 
reciprocidade e Mediação do significado. 

Leiam com muita atenção e pelo tempo necessário a 

tarefa proposta na página 1. Observe a página como um 

todo: o que é dado? O que é pedido? Existem 

novidades em relação à página anterior? Quais são? 
 
Quantas palavras devo escrever em cada quadro? 
Como vocês sabem disso? Em comum deve-se escreve 
uma palavra que descreva a diferença fundamental 

entre os objetos? Não? Por que não? O que essa 

palavra deve descrever, então? Qual a função das 

outras duas palavras? 
 
Resolvam todos os cinco exercícios de comparação 

propostos nesta página. Pensem bastante ao escolher 

palavras que representam características comuns a dois 

objetos ou figuras. 
Trabalho individual (20min): Coleta de informações sobre palavras e conceitos 

selecionados. 
Discussão e resumo (20min): 
Mediação sobre o comportamento de 

compartilhar, Mediação da 

transcendência e Mediação do 

significado. 
 

No exercício 1 que palavras vocês escolheram? 

Meninos? Trata-se de duas crianças ou de uma só? Ser 

humano? Todos os meninos são seres humanos? Todos 

os seres humanos são meninos? Menino ou menino 

sorridente? São boas respostas. E as diferenças? 

Dormindo e acordado? Todos os meninos fecham os 
olhos quando dormem. Todos os meninos que estão 

com olhos fechados estão dormindo? Olhos abertos e 
olhos fechados? São boas respostas. 
 
E nos demais exercícios? Que palavras vocês 

escolheram? No exercício 2: Frutas? Muito bom! 

Realmente, laranja e maçã são ambas frutas. Não é o 

caso mas, maçã e abobrinha são ambos ............. . Por 

que não vegetais? 
 
Qual foi a principal dificuldade encontrada para 
resolver a tarefa? Como vocês contornaram essa 

dificuldade? Que princípios podem ser estabelecidos? 

(Quando procuramos algo em comum em objetos de 
classes diferentes devemos sempre buscar uma classe 
mais ampla que inclua ambos os objetos.). Esse 
princípio é importante? Por que sim? Em que outras 

atividades do dia-a-dia esses princípios se aplicam? 
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Anexo 6: Estudo do instrumento Classificações (Cruz e Pieroni Rodrigues, 2002b) 

 

Programa de Enriquecimento Instrumental nível I (PEI I). 

 

Estudo do instrumento Classificações. 

 

1. Atividades iniciais. 

 

1.1 Introdução. 

 

A aplicação da página de capa tem como objetivos a apresentação do instrumento e a 

sensibilização dos estudantes para as tarefas típicas que serão realizadas. Além disso, pode-se 

realizar, nessa oportunidade, um levantamento das funções cognitivas deficientes dessas 

pessoas. 

 

Essa atividade pode ser complementada com a utilização de tarefas cognitivamente 

desafiadoras e textos compatíveis com o instrumento e especialmente selecionadas para essas 

finalidades a partir dos sete parâmetros do Mapa cognitivo. Essa complementação poderá 

também ser realizada paralelamente ao desenvolvimento do instrumento. 

 

1.2 Textos e tarefas complementares (exemplos e sugestões). 

 

A. Soltando os animais (Bennett, 1995): 

 

Quando Noé tinha seiscentos e um anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 

primeiro do primeiro mês, Noé tirou a coberta da barca e viu que a terra estava secando. No dia 

vinte e sete do segundo mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé: 

 

� Saia da barca junto com sua mulher, os seus filhos e suas noras. Faça sair também todos os 

animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que 

se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias para encherem a 

terra. 
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Assim Noé e a sua mulher saíram da barca, junto com os seus filhos e as suas noras. Também 

saíram todos os animais e as aves, em grupos de acordo com as suas espécies. 

 

Para atender o desejos divinos, como Noé soltou os animais? Em grupos de acordo com suas 

classes? De que forma e por quê? Estime tempos. 

 

B. Classificando triângulos. 

 

Observe os triângulos e o correspondente esquema de classificação quanto aos lados e quanto 

aos ângulos, antes de escrever os números dos triângulos nos retângulos correspondentes. 

 

 

 

 

2. Apresentação do Instrumento. 

 

2.1 Base conceitual (Feuerstein, Rand, Hoffman e Miller, 1980: p. 175 e p. 176; Feuerstein e 

Hoffman, 2000: p. 2 à p. 4; e, Sánchez, 1989: p. 188 e p. 190). 

 

O propósito do instrumento Classificações é lidar com as dificuldades que algumas pessoas têm 

na organização de informações em classes ou categorias superordenadas. A habilidade 

intelectual de classificar é extremamente importante porque ela é essencial para as operações 

lógico-verbais. 
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Uma das características mais importantes do ser humano é impor ordem sobre a desorganização 

do universo que o cerca, por meio da relação que se estabelece entre objetos e ou eventos, 

formando sistemas significativos. Assim, diante dos estímulos do meio ambiente, as pessoas 

podem tentar ordená-los discriminando-os, ou seja, tratando-os de forma específica, sem 

construir generalizações, o que é pouco econômico, trabalhoso e nem sempre eficiente. As 

pessoas podem optar por uma outra forma de ordenação dos estímulos que a cercam, buscando 

organizá-los em classes a partir de suas características essenciais, o que - ao contrário - é mais 

econômico, menos trabalhoso e mais eficiente. Em lugar de dizer laranjas, pêssegos, peras e 

uvas, pode-se usar o termo genérico frutas para descrever simultaneamente um conjunto de 

elementos diferentes entre si mas que apresentam características essenciais comuns. 

 

O processo de generalização se inicia quando a pessoa aprende a identificar objetos, eventos, 

pessoas, ... ou seja, quando ela projeta uma hipótese que descreve cada um desses elementos, 

independentemente de tamanho, forma, cor, massa ou posição. O que se busca nesse processo é 

o conceito, ou seja, as características essenciais que estão presentes em todos os elementos que 

recebem um determinado nome. Um triângulo, por exemplo, é uma figura geométrica plana, 

com três lados e três ângulos (características essenciais). Assim, qualquer figura que apresente 

essas características - independentemente de seu tamanho, da medida de seus lados e ângulos e 

da posição que ocupa no espaço - será sempre um triângulo. É importante ressaltar que quando 

uma pessoa é capaz de identificar objetos, ela já está começando a lidar com o processo de 

classificação, uma vez que se torna capaz de dividir um conjunto de objetos em duas classes: os 

que possuem as características essenciais e os que não as possuem. Finalmente, quando uma 

pessoa é capaz de classificar objetos, ela se torna capaz de dividir ou agrupar conjuntos de 

objetos em diversas classes, cada qual composta de elementos que possuam as características 

essenciais percebidas e construídas. 

 

Com a percepção - analítica - do universo de objetos e eventos e com a projeção de relações 

entre eles, o processo não é só separar e juntar mas também agrupá-los de acordo com 

princípios fundamentais e integrá-los em conjuntos ou subconjuntos adequados. Por meio da 

indução, o princípio relacionado com o conjunto é descoberto e através da dedução ele é 

aplicado. 
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A compreensão de que a organização do meio ambiente depende da decisão e da vontade da 

pessoa tem um peso importante na maneira como ela se percebe em seu relacionamento com o 

mundo. Isso pode ser comparado à posição atribuída a Adão, pela Bíblia, na ação de rotular as 

criaturas do mundo: 

 

Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e 

todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria e o 

nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu 

nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os 

animais selváticos (Gênese, 2.19 e 2.20). 

 

Por meio dos atos de rotular e classificar, Adão conseguiu dominar as criaturas do universo. 

 

2.2 Dificuldades previstas. 

 

O mediador, tendo como base a análise das exigências de cada uma das páginas, pode antecipar 

algumas dificuldades que poderão surgir. Algumas situações deste instrumento - referentes ao 

seu conteúdo como um todo ou à questões específicas de campos de páginas - para esclarecer: 

 

A. Construção de diagramas de classificação. 

 

A construção de diagramas é uma fonte de problemas tanto para os mediados quanto para os 

mediadores. O erro mais comum na apresentação esquemática de um grupo composto e variado 

é o de subdividir o universo de acordo com os critérios aplicados individualmente, em vez de 

classificá-los primeiramente de acordo com um princípio e, em seguida, com outro. O diagrama 

abaixo representa esse erro: 
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B. Construção de tabela de dupla entrada da unidade 3, páginas 13 e 14. 

 

 

 

C. Diagrama de classificação (horizontal) e tabela de dupla entrada da unidade 3, páginas 

16, 17 e 18. 
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2.3 Organização do instrumento. 

 

Unidades: Páginas: Conteúdos: 

1ª capa, 1/2, 3, e 
4 

Noção de conjunto. Relação de pertinência. Conceito 

de classificação. 
2ª 5/6, 7/8, 9 e 10 Critérios de classificação. Representação de classes 

por meio de diagramas e tabelas de dupla entrada. 
3ª 11/12, 13/14, 

15, 16/17/18, 
19/20 

Classificação de objetos, acontecimentos, palavras, ... 

a partir de critérios estabelecidos pela própria pessoa. 

Representação de classes por meio de tabelas de 
informações, diagramas e tabelas de dupla entrada. 

3 21  
 

3. Análise do instrumento a partir do mapa cognitivo. 

 

3.1 Conteúdo: Conjuntos e subconjuntos familiares. Estabelecimento da relação de pertinência 

entre elementos e conjuntos. Determinação de elementos de conjuntos definidos. Representação 

de classes e classificação por meio de tabelas de informações, diagramas de classificação e 

tabelas de dupla entrada. 

 

3.2 Modalidades: pictórica, figurativa, verbal e gráfica. 

 

3.3 Operações cognitivas mais relevantes: Identificação, comparação, classificação, 

diferenciação, raciocínio hipotético-inferencial e raciocínio lógico: dedutivo e indutivo. 

 

3.4 Funções cognitivas mais importantes envolvidas no processo de classificação. 

 

 Entrada: percepção clara e precisa, comportamento exploratório sistemático, utilização de 

vocábulos e conceitos adequados, conservação, constância e permanência do objeto, 

precisão e exatidão na coleta de informações e utilização de mais de uma fonte de 

informação. 

 Elaboração: percepção e definição clara do problema, diferenciação entre dados relevantes 

e irrelevantes, comportamento comparativo, utilização do raciocínio lógico: dedutivo e 

indutivo, utilização do raciocínio hipotético-inferencial, comportamento planejado e 

elaboração de categorias cognitivas. 
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 Saída: utilização de vocabulário adequado, precisão e exatidão na comunicação da resposta 

e controle da impulsividade. 

 

3.5 .Nível de complexidade: baixo a elevado no decorrer do instrumento. 

3.6. Nível de abstração: elevado. 

3.7. Nível de eficiência: baixo. 

 

4. Análise do Instrumento a partir dos objetivos do PEI: 

 

 Realizar prática específica das operações cognitivas identificação, comparação, 

classificação, diferenciação, raciocínio lógico e raciocínio hipotético-inferencial, a partir de 

tarefas que requerem do estudante a definição de classes e de seus elementos, além de sua 

representação gráfica. 

 Ativar diferentes funções cognitivas das três fases do ato mental: entrada, elaboração e 

saída. 

 Adquirir vocabulário, códigos, conceitos, operações e relações relevantes relacionados com 

classes de objetos e seus elementos. 

 Criar um sistema intrínseco de necessidades (hábitos), mediante a repetição de tarefas que 

são similares, em sua essência. 

 Desenvolver a motivação intrínseca em relação à tarefa, a partir da realização com sucesso 

de atividades que representem verdadeiramente um desafio. 

 Tornar-se independente, organizando o mundo em que vive. 

 

5. Lugar do instrumento Classificações no PEI. 

 

Classificações (CL) é desenvolvido junto com os instrumentos Comparações (C) e Ilustrações 

(I) alternando-se as unidades de Classificações e Comparações e introduzindo-se uma página de 

Ilustrações a cada seis ou sete páginas dos outros dois instrumentos. 

 

É importante registrar que Classificações deve ser desenvolvido antes de Relações transitivas 

(classes fundamentadas em diferenças) e Silogismos (classes fundamentadas em semelhanças). 
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6. Sugestão de desenvolvimento deste instrumento 

 

6.1 Resolver antecipadamente todas as páginas do instrumento; planejar suas atividades por 

unidade e por página; e, elaborar com antecedência um mapa de perguntas para orientar as 

mediações previstas. 

 

6.2 Desenvolver uma tarefa complementar ou páginas desafiadoras do final do instrumento 

(páginas 16, 17 e 18, por exemplo) seguido de uma atividade de mediação para: 

 

 sensibilizar ou criar condições para que seja estabelecido pelo mediado motivação 

intrínseca com relação a tarefa de identificar e classificar objetos, pessoas, eventos, 

palavras; e,  

 levantar funções cognitivas deficientes (avaliação inicial) relacionadas com o instrumento. 

 

6.3 Utilizar uma das últimas páginas (novamente páginas 16, 17 e 18, por exemplo) ou uma 

tarefa complementar especialmente selecionada para avaliar o desempenho dos mediados nas 

funções cognitivas deficientes identificadas no início do instrumento (avaliação final). 

 

7. Plano de unidade e de aula do PEI. 

 

Instrumento: Classificações. Unidade: 3ª. Páginas: 11/12, 13/14, 15, 16/17/18, 19/20. 

 

Objetivos amplos e mapa cognitivo da 3ª unidade. 

 

Objetivos amplos: 

 

 Trabalhar de forma sistemática, usando a conduta comparativa, a discriminação múltipla e a 

extrapolação 

 Classificar um conjunto universo de acordo com três critérios aplicados simultaneamente. 

 Coletar as informações dadas de forma organizada. 

 Apresentar a informação elaborada de forma organizada. 



 

 

323 

 

Mapa cognitivo. 

 

1. Conteúdos: Figuras geométricas planas familiares: triângulos, quadrados e círculos com 

tamanhos e cores diferentes. Organizadores: tabela de informações, diagrama e tabela de dupla 

entrada. 

 

2. Modalidades: figurativa, verbal e gráfica. 

 
3. Operações cognitivas relevantes. 
 
(X ) 1.Identificação. (  ) 8. Relações virtuais. (X) 15. Multiplicação lógica. 
(X) 2.Comparação. (  ) 9. Diferenciação. (X) 16. Raciocínio transitivo. 
(  ) 3. Análise. (  ) 10. Representação mental. (  ) 17. Raciocínio analógico. 
(  ) 4. Síntese. (  ) 11. Transformação mental. (X) 18. Rac. lógico: dedutivo e indutivo. 
(X) 5. Classificação (  ) 12. Raciocínio divergente.  (X) 19. Raciocínio silogístico. 
(  ) 6. Codificação. (X) 13. Rac. hipotético-inferencial.  
(  ) 7. Decodificação. (  ) 14. Seriação.  
 

3.1 Contextualização das operações cognitivas selecionadas. 

 

 Identificação de características essenciais de objetos, animais, figuras geométricas planas, 

sentimentos, ... correspondentes a classes dadas. 

 Estabelecimento de semelhanças e diferenças entre características amplas de classes dadas e 

características essenciais de objetos, animais, figuras geométricas planas, sentimentos, ... . 

 Classificação de figuras planas, animais, meios de transporte e sentimentos de acordo com 

critérios dados ou a serem estabelecidos. 

 Utilização do raciocínio hipotético-inferencial (se o jacaré vive na água e na terra, é 

carnívoro e feroz, então ele não poderá compartilhar terreno com a cabra, por exemplo). 
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4. Funções cognitivas relevantes. 

 

4.1 Entrada: 4.2 Elaboração: 4.3 Saída: 
(X) 1.Percepção clara e pre-
cisa. 
(X) 2. Comportamento explo-
ratório sistemático. 
(X) 3. Utilização de vocábu-
los e conceitos adequados. 
(  ) 4. Orientação espacial. 
(  ) 5. Orientação temporal. 
(  ) 6. Conservação, constân-
cia e permanência do objeto. 
(X) 7. Precisão e exatidão na 

coleta de informações. 
(X)  8. Utilização de mais de 

uma fonte de informação. 

(X) 9. Percepção e definição clara do 
problema. 
(X) 10. Diferenciação entre dados rele-
vantes e irrelevantes. 
(X) 11. Comportamento comparativo. 
(  ) 12. Ampliação campo mental. 
(X) 13. Percepção global da realidade. 
(  ) 14.Utilização raciocínio lógico 
(  ) 15. Interiorização do próprio com-
portamento. 
(X) 16. Utilização do raciocínio hipoté-
tico-inferencial. 
(  ) 17. Estabelecimento de estratégias 

para verificação de hipóteses. 
(X) 18.Comportamento planejado. 
(X) 19. Elaboração de categorias cogni-
tivas. 
(  ) 20. Comportamento somativo. 
(  ) 21. Estabelecimento de relações 

virtuais.  

(X) 22.Comunicação não-
egocêntrica. 
(  ) 23. Projeção de relações 

virtuais. 
(  ) 24. Comunicação sem 

bloqueios. 
(  ) 25. Eliminação de res-
postas por ensaio-e-erro. 
(  ) 26. Utilização de voca-
bulário adequado. 
(X) 27. Precisão e exatidão 

na comunicação da respos-
ta. 
(  ) 28.Eficácia no transpor-
te visual. 
(  ) 29.Controle da impulsi-
vidade.  

 

4.4 Contextualização das funções cognitivas selecionadas. 

 

 Percepção clara e precisa das características essenciais de classes e de objetos, animais, 

figuras geométricas planas, sentimentos, ... tendo em vista a relação de pertinência entre 

elemento e conjuntos dados. 

 Utilização de vocábulos e conceitos adequados: universo de classificação, critérios de 

classificação, tabela de informações, diagrama de classificação, tabela de dupla entrada, 

características essenciais de animais, objetos e sentimentos. 

 Utilização de organizadores (tabela de informações, diagramas e tabelala de dupla entrada, 

por exemplo) para trabalhar simultaneamente com muitas informações (tamanho, forma 

e cor, por exemplo). 

 Percepção e definição clara da tarefa a partir da utilização de tabela de informações como 

organizador das informações dadas. 

 Diferenciação entre dados relevantes e irrelevantes (se o falcão é carnívoro e feroz, então 

ele não poderá compartilhar uma gaiola com o pardal, por exemplo). 

 Comportamento comparativo espontâneo para estabelecer a relação de pertinência entre 

classes e figuras planas, por exemplo. 
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 Percepção global da realidade tendo como base a utilização de organizadores: ação 

cognitiva corrigindo a percepção. 

 Utilização do raciocínio hipotético-inferencial (se o pardal, a perdiz e a pomba não 

pertencem à classe dos carnívoros e ferozes, então essas aves podem compartilhar uma 

gaiola. 

 Comportamento planejado. 

 Elaboração de categorias cognitivas: classes, elementos e suas relações. 

 Percepção de pontos de vista diferentes na classificação de sentimentos, por exemplo. 

 Precisão e exatidão na comunicação da resposta a partir de diagramas e tabelas. 

 

5. Nível de complexidade: elevado. 

6. Nível de abstração: elevado. 

7. Nível de eficiência: baixo. 

 

Plano de aula das páginas 11 e 12. 

 

1. Objetivos específicos: 

 

 Coletar as informações dadas de forma organizada. 

 Classificar um conjunto universo de acordo com três critérios aplicados simultaneamente. 

 Utilizar vocábulos e conceitos adequados. 

 Estabelecer princípios a partir da análise dos exemplos de aplicação. 

 Dar exemplos inéditos de transferência do aprendido a outras situações. 

 Desenvolver motivação intrínseca em relação à tarefa. 

 Apresentar a informação elaborada de forma organizada. 

 

2. Novidades: Classificação a partir de três critérios dados ou a serem construídos. Utilização 

de tabela de informações na coleta de dados e de diagramas de classificação e tabela de dupla 

entrada na apresentação dos resultados. 

 

3. Vocabulário e conceitos a serem trabalhados: formas (triângulos, quadrados e círculos), 

tamanhos (pequeno, médio e grande), cores (branca, verde e preta), diagrama (horizontal e 

vertical), tabelas (de informações e de dupla entrada). 
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4.1 Dificuldades prováveis: 4.2 Possíveis soluções: 
1. Organização das informações. 1.1 Solicitar que os participantes falem dos 

organizadores utilizados e de sua importância. 
1.2 Solicitar que os participantes relembrem 
organizadores apresentados e utilizados nas páginas 5 a 

10 do presente Instrumento. 
1.3 Apresentar diversos organizadores, seus objetivos e 
sua importância. Dar ênfase a tabela de informações e a 

de dupla entrada. 
 

5. Plano da mediação. 

 

5.1 Critérios de mediação: 5.2 Perguntas: 
1. Introdução (10min): 
Mediação da intencionalidade e 
reciprocidade e Mediação do desafio - 
busca de coisas novas e mais complexas. 
 
 
 
Mediação do significado dos 
organizadores e Mediação da 

transcendência (aprendizagens anteriores 
relevantes). 
 
 
 
 
 
 
Mediação da busca, planejamento e 
alcance dos objetivos. 

A tarefa que vocês vão realizar é complexa e 

desafiadora. Leiam com muita atenção e pelo tempo 

necessário as tarefas propostas nas páginas 11 e 12. 

Quais são as novidades introduzidas nestas páginas 

quando comparadas ao que já se aprendeu nas páginas 

anteriores? Olhem as figuras. Quantos e quais são os 

critérios de classificação? 
Vocês já preencheram uma tabela de informações antes 

de resolver uma tarefa do PEI? Qual o objetivo desse 
preenchimento e qual é sua importância? Vejam bem: 

uma tabela de informações tem o objetivo específico 

de organizar informações apresentadas em grande 

quantidade. Qual é a função cognitiva envolvida nessa 

situação? Você se lembram do diagrama e da tabela 
que foram utilizados nas páginas 5 a 10 deste 

Instrumento? Vocês precisarão usar as tabelas 

aprendidas naquela oportunidade. 
Elaborem um plano de trabalho. Resolvam o problema 
preocupados em poderem explicar sua solução, com 
base no raciocínio lógico. Estamos interessados no 

processo e não apenas na resposta pura e simples, sem 

justificativas lógicas.  
2. Trabalho individual (20min): Coleta de informações sobre organizadores utilizados 

pelos participantes. 
3. Discussão (25min): 

Mediação da busca, planejamento e 
alcance dos objetivos e Mediação sobre o 

comportamento de compartilhar. 
 
 
Mediação da transcendência e Mediação 

do significado. 
 
 
 
 
 

Falem sobre seus planos de trabalho. Que informações 

e relações relevantes vocês levantaram inicialmente? E 
depois, o que vocês fizeram? Os organizadores 

ajudaram? De que maneira eles ajudaram? Usem, 
sempre que possível, organizadores semelhantes a 

esses. 
Que princípios podem ser estabelecidos? Esses 

princípios são importantes? Por que sim? Por quê não? 

Em que outras atividades do dia-a-dia esses princípios 

se aplicam? 
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Princípios (no quadro): 
 
1. Deve-se adotar sempre um 
comportamento reflexivo.  
2. Planejar antes de agir é uma boa 

estratégia para resolver qualquer tarefa. 
3. Usar organizadores diante de múltiplas 

informação é uma boa estratégia. 

Copiem no caderno os princípios apresentados. 
 
Aqui está uma sugestão de  tabela de dupla entrada que 

apresenta a classificação das figuras da p. 11, de forma 

organizada e usando pouco espaço (no quadro-de-giz).  
 
Copiem no caderno minha sugestão: 
 

 
 
Eu sei que alguns de vocês fizeram uma tabela 

diferente. Quem quer apresentar a sua? Quais são as 

principais diferenças? Em que elas são semelhantes? 
4. Resumo (5min): 
Mediação da intencionalidade e 
reciprocidade e Mediação sobre a 

conscientização das pessoas em relação à 

sua modificabilidade cognitiva e às 

mudanças estruturais ocorridas 

O que vocês aprenderam nesta aula? Qual era a nossa 

intenção quando selecionamos essa tarefa? Como se 

chamam as operações cognitivas mais diretamente 

envolvidas com a solução dessa tarefa? Que funções 

cognitivas de entrada, elaboração e saída foram 

necessariamente ativadas durante a solução dessa 

tarefa? Digam em que momentos essas operações e 

funções puderam ser demonstradas. Justifiquem suas 
opiniões. Por que orientamos vocês para identificar e 

nomear as operações e funções cognitivas trabalhadas? 

Qual a nossa intenção com essa atividade? 
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Anexo 7: Prova objetiva de Língua Portuguesa. 

 

Leia atentamente o texto abaixo para responder as questões de 1 a 4. 

 

APELO 

 

Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, 

não senti falta, bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por um 

semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. 

 

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos: a 

pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um 

corredor deserto, e até o canário ficou mudo. Para não dar parte de fraco, ah, Senhora, fui 

beber com os amigos. Uma hora da noite eles se iam e eu ficava só, sem o perdão da sua 

presença e todas as aflições do dia, como a última luz da varanda. 

 

E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero da salada - o meu jeito de 

querer bem. Acaso é saudade, Senhora? Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e 

elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolhas? 

Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os outros: bocas raivosas mastigando. 

Venha para casa, Senhora, por favor. 

(Dalton Trevisan) 

 

1. O título do texto se justifica porque 

 

(A) há um mês a Senhora está longe de casa e não quer voltar. 

(B) só aos poucos o narrador toma consciência da falta que lhe fazia a Senhora. 

(C) o narrador, sentindo a falta da Senhora, pede-lhe para que volte. 

(D) o narrador não quer demonstrar fraqueza pedindo-lhe para voltar para casa. 

(E) o narrador está fazendo um pedido formal e por escrito à Senhora. 
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2. Selecione a alternativa que não apresenta uma característica adequada ao texto. 

 

(A) O autor não define claramente a posição que a mulher ocupa na sua casa. 

(B) À figura feminina do texto poderiam ser atribuídos diferentes papéis. 

(C) O próprio texto contém dados para justificar diferentes papéis. 

(D) No texto há inúmeras expressões que revelam forte sentimento de abandono. 

(E) A maioria das frases do autor são períodos extremamente longos. 

 

3. Todas as alternativas abaixo contêm passagens do texto que revelam um sentimento de perda, 

exceto uma. Qual delas? 

 

(A) "Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta ..." 

(B) " ... a pilha de jornais ali no chão, ninguém os guardou debaixo da escada." 

(C) "Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham." 

(D) " Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. 

(E) " Que fim levou o saca-rolhas?" 

 

4. Assinale a alternativa que indique onde estaria a Senhora. Assinale a melhor resposta. 

 

(A) Com certeza, está morta. 

(B) Pode-se levantar várias hipóteses. 

(C) Acho que foi viajar. 

(D) Pela lógica, separou-se do marido. 

(E) Se o autor está pedindo sua volta, é porque ela está viva. 



 

 

330 

 

Leia atentamente o texto abaixo para responder as questões de 5 a 8. 

 

Não há vida sem morte, como não há morte sem vida, mas há também uma "morte em 

vida". E a "morte em vida" é exatamente a vida proibida de ser vida. 

Acreditamos não ser necessário sequer usar dados estatísticos para mostrar quantos, no 

Brasil e na América Latina em geral, são "mortos em vida", são "sombras" de gente, 

homens, mulheres, meninos, desesperançados e submetidos a uma permanente "guerra 

invisível" em que o pouco de vida que lhes resta vai sendo devorado pela tuberculose, 

pela esquistossomose, pela diarréia infantil, por mil enfermidades da miséria, muitas das 

quais a alienação chama de "doenças tropicais" ... 

(Paulo Freire) 

 

5. O texto de Paulo Freire tem uma estrutura lógica muito especial pois 

 

(A) ele tem um raciocínio lógico característico de pessoas dotadas de muito racionalismo. 

(B) ele parte de idéias gerais (no primeiro parágrafo) para idéias particulares (no segundo 

parágrafo). 

(C) suas idéias demonstram com clareza e realismo a verdadeira situação social em vários 

países. 

(D) começa mostrando a situação em alguns países e termina generalizando a questão. 

(E) ele deduz, a partir de fatos particulares e de fatos gerais, nos dois parágrafos, sobre uma 

questão social. 

 

6. Para explicar a expressão "morte em vida", o autor 

 

(A) cria um espaço logicamente inexistente entre "vida sem morte" e "morte sem vida". 

(B) lança mão de exemplos reais do desenvolvimento dos países e da sociedade atual. 

(C) Faz um jogo de palavras muito interessante, que chega a confundir o leitor desatento. 

(D) utiliza fatos relacionados exclusivamente às doenças tropicais, no Brasil e na América 

Latina. 

(E) argumenta que "morte em vida" é a causa da "vida sem morte" e da "morte sem vida". 



 

 

331 

 

7. No texto, "vida proibida de ser vida" significa  

 

(A) a vida sem morte. 

(B) a morte sem vida. 

(C) uma vida de doenças. 

(D) a morte. 

(E) a vida negada. 

 

8. O autor afirma que não precisa de dados estatísticos para 

 

(A) falar dos desesperançados. 

(B) mostrar as doenças. 

(C) comprovar a sua tese. 

(D) criticar a América Latina. 

(E) falar sobre o Brasil. 

 

9. "Existe a hipótese de que os primitivos habitantes da América sejam originários da Ásia, o 

que parece bastante provável." 

 

Em outras palavras, o enunciado acima afirma que 

 

(A) existe a hipótese já confirmada de que os primeiros habitantes da América vieram da 

América. 

(B) não há nenhuma dúvida de que os primitivos habitantes da América vieram da Ásia. 

(C) é bem certo que os selvagens habitantes da América vieram da Asia, primitivamente. 

(D) é bem provável que os primeiros habitantes da Ásia sejam originários da América. 

(E) há grande possibilidade de que os primeiros habitantes da América tenham vindo da Ásia.  
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10. Escolha a alternativa que completa de forma mais adequada o sentido (como um todo) da 

frase abaixo. 

 

Este ano de estudos na escola foi excelente pela __________ dos professores e pela 

__________ dos ensinamentos. 

 

(A) generalização  - abstração 

(B) precisão           - percepção 

(C) constância       - relevância  

(D) identificação    - relação 

(E) impulsividade  - interiorização 
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Leia atentamente os textos abaixo para responder a questão 11. 

 

Texto 1 

 

Mulher, irmã, escuta-me: não ames, 

Quando a teus pés um homem terno e curvo 

Jurar amor, chorar pranto de sangue, 

Não creias não, mulher: ele te engana! 

As lágrimas são galas da mentira 

E o juramento manto de perfídia. 

 

(Joaquim M. de Macedo) 

 

Texto 2 

 

Teresa, se algum sujeito bancar o 

sentimental em cima de você 

e te jurar uma paixão do tamanho de um 

bonde 

se ele chorar 

se ele ajoelhar 

se ele se rasgar todo 

não acredita, Teresa 

é lágrima de cinema 

é tapeação 

mentira 

CAI FORA. 

 

(Manuel Bandeira) 

 

11. Assinale a alternativa que indica o que há de comum entre os textos comparados. 

 

(A) Os dois textos apresentam o mesmo estilo de linguagem. 

(B) Nos dois poemas é uma mulher aconselha os homens. 

(C) Nas duas situações apresentadas, os homens são as vítimas. 

(D) Ambos sugerem a mesma postura em relação aos homens 

(E) A mulher é o objeto de toda a precaução, nos dois textos. 

 

12. Escolha a alternativa em que as palavras estão em ordem alfabética. 

 

(A) identidade  -  importante  -  infalível      -  intervenção  -  inaugurar 

(B) mérito         -  milagre       -  microfone   -  mesmo         -  moça 

(C) desabafo    -  desatino      -  debate        -  distante        -  direito 

(D) haver          -  herói            -  higiene       -  humano        -  humilde 

(E) atual           -  acesso        -  ângulo        -  alfa               -  assassinado 
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13. Assinale a alternativa cuja afirmação tem sentido muito diferente das demais. 

 

(A) Após a trovoada, o barulho dos fogos! 

(B) Ao barulho dos fogos seguiu-se a trovoada. 

(C) Trovejou muito. Depois, o barulho dos fogos. 

(D) Ouviu-se o barulho dos fogos depois de ter trovejado muito. 

(E) O barulho dos fogos seguiu-se à trovoada. 

 

14. No aviso "A lâmpada não funciona. A corrente elétrica está interrompida.", o primeiro 

período indica 

 

(A) a causa e o segundo, a conseqüência. 

(B) o funcionamento e o segundo a causa. 

(C) o fato e o segundo, a conseqüência. 

(D) a conseqüência e o segundo, a causa. 

(E) o funcionamento e o segundo, a conseqüência. 

 

15. Indique a alternativa que melhor corresponda à relação estabelecida pelo par de palavras 

apresentado inicialmente. 

 

COPO  está para  VINHO, assim como 

 

(A)  botijão  está para   gás. 

(B)   cana    está para  cachaça. 

(C)   livro     está para  estante. 

(D)   mês     está para   ano. 

(E)   arado   está para  lavoura. 

 

Chave de respostas: 1 C, 2 E, 3 A, 4 B, 5 B, 6 A, 7 E, 8 C, 9 E, 10 C, 11 D, 12 D, 13 B, 14 D e 

15 A. 
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Anexo 8: Prova objetiva de Matemática. 

 

 

 Questão 1: 

 

O relógio, tal como o conhecemos, surgiu no final do século XIII. Até meados do século XVI, 

esses relógios possuíam apenas o ponteiro das horas e, mesmo assim, as pessoas eram capazes 

de ler as horas e os minutos indicados no relógio. Imagine que seu relógio perdeu o ponteiro 

dos minutos. Observe a ilustração abaixo, que representa uma parte do relógio, e responda 

quantas horas e quantos minutos estão aproximadamente indicados? 

 

 

 

(A): 3h 45min     (B): 3h 15min     (C): 3h 20min     (D): 3h 30min     (E): 3h 25min 

 

 

 Questão 2: 

 

Observe a reta numérica abaixo representada: 

 

 

 

O ponto A da reta representa o número 
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Leia o texto abaixo. 

 

"O cavalo e o burro 

 

Um cavalo e um burro caminhavam juntos, levando sobre os lombos pesadas cargas. 

Lamentava-se o cavalo de seu revoltante fardo, ao que respondeu-lhe o burro: Do que você se 

queixa? Se eu tomasse um dos seus sacos, minha carga passaria a ser o dobro da sua. Por outro 

lado, se eu desse um dos meus sacos para você, sua carga ficaria igual a minha!" 

 

 Questão 3: 

 

Complete a tradução da fala do burro do nosso idioma para o idioma algébrico. 

 

Nosso idioma Idioma algébrico 

 

Se eu tomasse um dos seus sacos, 

 

x - 1 

minha carga y + 1 

passaria a ser o dobro da sua. y + 1 = 2(x - 1) 

se eu desse um dos meus sacos para você, y - 1  

sua carga x + 1 

ficaria igual a minha  

 

Assinale a alternativa que corresponde à ultima fala do burro, na parte sombreada da tabela. 

 

(A): y + 1 = 2(x - 1)  

(B): x - 1 = y + 1 

(C): x = y 

(D): y - 1 = x + 1 

(E): y - 1 = 2(x + 1) 
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  Questão 4: 

 

Observe a ilustração abaixo: 

 

 

 

O quadrado maior foi dividido em nove quadrados menores e, em seguida, os nove quadrados 

foram colocados em linha, um ao lado do outro. 

 

Suponha que um quadrado de 1m de lado fosse dividido em quadradinhos de 1mm de lado. 

Calcule que comprimento se obteria se colocássemos todos os quadradinhos em linha, um ao 

lado do outro? 

 

(A): 1 km        (B): 10 km        (C): 100m        (D): 100km        (E): 1000km 

 

 Questão 5: 

 

 

 

Quantos quadrados - de diferentes tamanhos sobrepostos ou não - existem na ilustração acima? 

 

(A): 16          (B): 17          (C): 26          (D): 30          (E): 36 
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 Questão 6: 

 

Observe o cubo planificado abaixo. 

 

 

 

Qual dos cubos abaixo pode ser montado a partir da figura acima? 

 

         

 

 Questão 7: 

 

 

 

Na figura acima, a área do quadrado é 64 m² e a área do círculo é de 50,24 m². Qual é a área da 

região sombreada da figura, em m² ? 

 

(A): 3,56 m²         (B): 13,76 m²         (C): 6,88 m²         (D): 3,50 m²         (E): 3,44 m² 
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Questão 8: 

 

Durante uma aula, um professor disse a seus alunos que iria propor um problema para eles 

resolverem. Disse que estava pensando em uma figura geométrica plana e que iria dar pistas 

para que eles a identificassem. Em seguida, foi até o quadro onde representou um ponto que ele 

chamou de P. Pediu a três alunos que representassem outros três pontos, todos eles a 10 cm de 

P que foram chamados de A, B e C. 

 

 

 

O professor pediu aos alunos que observassem os quatro pontos e dissessem o nome da figura 

que ele havia pensado. Os alunos apresentaram respostas diferentes; nem todos acertaram. O 

professor pediu, então, que mais dez alunos representassem cada um, um ponto no quadro a 10 

cm de P. Pediu aos alunos que estabelecessem a relação existente relevante entre os pontos e 

dissessem o nome da figura. O resultado foi muito melhor! 

 

Faça o mesmo. Observe a ilustração acima que representa os quatro pontos marcados no 

quadro. Pense no que aconteceria se fossem colocados mais dez pontos a 10 cm de P. 

Estabeleça a relação relevante que existe entre os pontos e indique em qual figura o professor 

pensou. 

 

(A): Triângulo 

(B): Quadrado 

(C): Circunferência 

(D): Retângulo 

(E): Pentágono 
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 Questão 9: 

 

Observe a figura abaixo: 

 

 

 

O cubo acima foi dividido em 64 cubos menores e alguns deles foram retirados. Quantos 

cubinhos menores sobraram? 

 

(A) 15          (B) 44          (C) 80          (D) 52          (E) 64 

 

 Questão 10: 

 

Examine a operação abaixo representada: 

 

 

 

Cada letra pode ser associada a um único número de zero a nove. Letras iguais indicam 

números iguais. Sabendo-se que D = 5, determine o valor de pelo menos cinco letras restantes. 

 

(A) A = 9, B = 6, E = 9, G = 2 e L = 3  

(B) A = 4, B = 3, E = 9, G = 1 e L = 8 

(C) A = 8, B = 3, E = 9, G = 2 e L = 3 

(D) A = 9, B = 3, E = 9, G = 1 e L = 8 

(E) A = 4, B = 3, E = 9, G = 1 e L = 3 
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 Questão 11: 

 

Leia o gráfico abaixo: 

 

 

 

Por quanto tempo a pessoa parou durante a viagem? 

 

(A) 1h          (B) 30min          (C) 45min          (D) 1h 30min          (E) 55min 

 

 Questão12: 

 

Se A + B > A + C, então: 

 

(A) B = C          (B) B > C          (C) B < C          (D) A > B          (E) A = C 
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 Questão 13: 

 

Quantos hexágonos você consegue identificar na figura abaixo? 

 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

(A) três 

(B) quatro 

(C) seis 

(D) sete 

(E) dez 

 

 Questão 14: 

 

0   1   1   2   3   5   8   ? 

Observe a seqüência de números acima representada e responda as duas perguntas abaixo: 

 

Qual é o próximo número dessa seqüência? Qual é o valor da soma de todos os seu oito termos? 

 

(A) Próximo número: 8, soma: 28 

(B) Próximo número: 13, soma: 33 

(C) Próximo número: 3, soma: 23 

(D) Próximo número: 13, soma: 32 

(E) Próximo número: 11, soma: 31 
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 Questão 15: 

 

Três conjuntos foram assim definidos. 

 

A: conjunto de números de telefone. 

B: conjunto de números divisíveis por 8. 

C: conjunto dos números pares. 

 

Observe a representação desses três conjuntos com a utilização do diagrama de Venn: 

 

 

Existem diversas relações entre esses três conjuntos. 

 

Alguns números de telefone são divisíveis por 8 é uma relação existente entre os conjuntos A 

e B. Todos os números divisíveis por oito são números pares é uma relação existente entre 

os conjuntos B e C. 

 

Tendo como base as duas relações apresentadas acima responda a pergunta: 

 

Qual é a relação que existe entre os conjuntos A e C? 

 

(A) Nenhum número de telefone é divisível por 8 

(B) Todos os números pares são divisíveis por 8 

(C) Alguns números de telefone são pares.  

(D) Nenhum número de telefone é par 

(E) Alguns números divisíveis por 8 são pares. 

 

Chave de respostas: 1 A, 2 E, 3 D, 4 A, 5 D, 6 C, 7 E, 8 C, 9 D, 10 B, 11 A, 12 B, 13 E, 14 B e 

15 C. 
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Anexo 9: Questões sobre os exercícios C 11 e E 12. 

 

Série C, exercício 11. 

 

Responda: 

 

1. Escreva os passos do plano seguido por você para responder todas as questões propostas. 

 

 

 

 

2. Questão selecionada: C11.  A alternativa correta desta questão é: ..... . 

3. Por que essa alternativa é correta? 

 

 

 

4. Por que a alternativa 3 não é correta? 

 

 

 

5. O que há de correto na alternativa 5? 

 

 

 

6. O que há de incorreto na alternativa 7? 

 

 

 

7. Qual é a pior alternativa a ser escolhida como resposta a essa questão? Por quê? 
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Série E, exercício 12. 

 

Responda: 

 

1. Escreva os passos do plano seguido por você para responder todas as questões propostas. 

 

 

 

 

2. Questão selecionada: E12.  A alternativa correta desta questão é: ..... . 

3. Por que essa alternativa é correta? 

 

 

 

4. Por que a alternativa 2 não é correta? 

 

 

 

5. O que há de correto na alternativa 6? 

 

 

 

6. O que há de incorreto na alternativa 8? 

 

 

 

7. Qual é a pior alternativa a ser escolhida como resposta a essa questão? Por quê? 

 

 

 




