
A transcend encia e urn dos criterios da mediayao definido pelo psic610go romeno Reuven
Feuerstein ern sua teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural. Nesta teoria , a cogni<;ao
refere-se aos processos que a pessoa usa para perceber ,elaborar e comunicar inforrnayao
para se adaptar. A cogniyao perrnite-nos alcan<;ar niveis de flexibilidade e plasticidade que,
aliadas 'a aquisiyao de inforrnayao transformam-se ern bases para a adapta<;ao
,aprendizagem e desenvolvimento da inteligencia.
Uma das condiyoes da modificabilidade e que ela seja estrutural propondo rela<;oes
dinamicas constantes da pessoa corn 0 ambiente social. Feuerstein fala da estrutura
psicol6gica como urn sistema composto por "elementos interconectados que se afetam
mutuamente." Tais elementos representam varios subsistemas de natureza dinamica que se
estabelecem sobre as bases existentes e desdobram-se ,principalmente em fun<;aoda
interayao do organismo com os estimulos ambientais. Interagem entre si influindo uns
sobre os outros.
Tal concep<;ao contrapoe-se a ideia de que a inteligencia e urn sistema fechado ,inato,
mensuravel atraves de testes.
o que caracteriza a modificabilidade cognitiva estrutural e 0 fato de se poder desenvolver
operay5es mentais e funyoes cognitivas que possibilitem formar novas estruturas que antes
nao existiam em If repert6rio.
A intervenyao educacional adequada para conseguir tal desenvolvimento esta contida no
conceito de media<;ao. A modificabilidade relaciona-se diretamente com a qualidade de
mediayao e com processos cognitivos e afetivos de uma pessoa.
A media<;ao e uma forma especifica de trabalho que implica num certo tipo de interayao
entre mediador e mediado uma vez que aqueIe tern 0 papel de selecionar ,organizar e
planejar 0 aparecimento de estimulos de acordo com uma situa<;ao estabelecida por ele
visando certas metas.
Nessa troca energetica entre mediador e mediado este deve adquirir pre-requisitos
cognitivos necessarios para aprender e modificar-se.
A aprendizagem por media<;ao caracteriza-se portanto como processo planejado e
intencional compreendendo a presenya de alguem ai como representante da cultura e
mediador de sua apropria<;ao.
Os criterios definidos por R. Feuerstein, para que a mediayao ocorra sao ,entre outros os da
intencionalidade e reciprocidade, significado e transcendencia. .



PeIa intencionalidade 0 mediador expressa seu empenho em atingir 0 mediado em suas
necessidades ajudando-o a compreender nao s6 0 que ocorre no processo mas 0 que esta em
jogo ou seja suas emol(oes e 0 que esta sendo aprendido. Este por sua vez responde it. altura
mostrando-se vigilante e tomando para si as tarefas a fazer.
o compartilhar , na aprendizagem e 0 fundamento da reciprocidade que resulta num clima
de otimismo motivador entre mediado e mediador ,mediador - mediado favonivel 'a
mudanyas.
ExpIicitando os motivos para a realizayao das atividades 0 mediador significa ,para 0

mediado ,0 que fazem. 0 significado diz respeito pOlianto , ao valor da atividade .
Que pode nao estar claro para 0 mediado uma vez que envolve aspectos sociais e eticos .
"A significal(ao eo processo pelo qual conhecimentos ,valores e crenyas sac transmitidos
de uma gerayao a outra."
Na transcendencia , outro criterio de mediayao ,foco do presente trabalho, 0 mediador
pretende que 0 mediado va alem. Va alem da satisfayao de necessidades imediatas ou
resoluyao de problemas em situayoes mediadas, procurando atingir objetivos mais
longinquos e duradouros.
A experiencia da transcendencia provoca mudanyas que permanecem} ajudando a pessoa a
superar dificuldades e a ampliar horizontes que vaG alem do imediato.
o objetivo da transcendencia e propiciar 0 aparecimento e aquisiyao de conceitos e
estrategias que possam ser generalizados para outras situayoes exigindo 0 desenvolvimento
do pensamento reflexivo sobre 0 que esta implicito ou subjacente it. situayao de modo a
estende-Ia a outros contextos. Estimula a curiosidade levando a pessoa a querer fazer novas
relayoes e a conhecer mais.
o interesse da teoria e criterios de mediavao para nos, resulta de necessidades percebidas
no momenta atual em que vivemos e em nosso contexto brasileiro . Mudar nossa priltica
educativa e desejo acalentado durante muito tempo por todos os que se preocupam nao s6
com 0 sistema educacional como com nosso legado 'as futuras gerayoes.
Dotar 0 educando e a n6s mesmos ,como mediadores, de estrategias mentais que nos
possibilitem nao s6 sabermos qual e 0 objeto de conhecimento mas como alcanya-Io
equilibrando processos de aquisiyao de conteudos e desenvolvimento de habilidades de
pensar talvez seja urn dos modos de responder a tais desafios.
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