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Desenvolvimento cognitivo 

Intervenção Pedagógica com a utilização da sala de recursos AEE 

 

         Introdução 

O desenvolvimento cognitivo é um campo de 

estudo da neurociência e psicologia focada no desenvolvimento de uma criança em 

termos de processamento de informações, recursos conceituais, habilidade 

perceptiva, a aprendizagem de línguas, e outros aspectos do desenvolvimento do 

cérebro em relação ao ponto de vista de um adulto. Em outras palavras, o 

desenvolvimento cognitivo é o processo do surgimento da capacidade de pensar e 

compreender. Tudo o que fazemos na vida é organizado pela cognição, ou seja, pela 

educação cognitiva, quando se fala em educação cognitiva, não significa uma 

educação para saber e sim para pensar para adquirir conhecimentos. As funções 

executivas são habilidades cognitivas essenciais para o êxito na escola e na vida. 

Aprendizagem é toda mudança de comportamento em resposta a experiências 

anteriores porque envolve o sujeito como um todo, considerando todos os seus 

aspectos, sendo eles psicológicos, biológicos e sociais. Se algum desses aspectos 

estiver em desequilíbrio haverá a dificuldade de aprendizagem. 

 

Palavras – chave: Orientação espacial, Orientação temporal, Controle de 

impulsividade, Mediação, Educadores cognitivos. 

 

Segundo Piaget (1973), a aprendizagem só se dá com a desordem e 

ordem daquilo que já existe dentro de cada sujeito. É necessário obter contato 

com o difícil, com o incomodo para desestruturar o já existente Para Piaget 

(1973) o desenvolvimento cognitivo é dividido em quatro estágios. O estágio 

Sensório motor. Aqui a criança vai percebendo aos pouco o seu meio e age 

sobre ele. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neuroci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
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O estágio Pré-operatório, aqui a criança possui uma capacidade 

simbólica, uso de símbolos mentais como a linguagem e imagens, nesta fase há 

uma explosão da linguística. 

O estágio Operatório concreto. Aqui a criança desenvolve processos de 

pensamento lógico, não apresenta dificuldades na solução de problemas de 

conservação e apresenta argumentos corretos para suas respostas. 

O estágio do Pensamento formal, a criança ou adolescente começa ter 

um pensamento hipotético – dedutivo, ou seja, começa a levantar hipóteses e 

deduzir conclusões.  

O processo do conhecimento se dá na interação entre sujeito e objeto, 

esta interação Piaget (1973) chama de assimilação e acomodação. 

 

Assimilação para Piaget (1973) é “(...) uma integração a estruturas 
prévias, que podem permanecer invariáveis ou são mais ou menos 
modificadas por esta própria integração, mas sem descontinuidade 
com o estado precedente, isto é, sem serem destruídas, mas 
simplesmente acomodando-se à nova situação”.  
 

O processo de assimilação é a articulação das ideias já existentes com as 

que estão sendo aprendidas de forma que adapta o novo conhecimento com as 

estruturas cognitivas existentes. Acomodação é toda mudança de 

comportamento, alteração do sujeito, este só acontece quando o sujeito se 

transforma, amplia ou muda os seus esquemas. Esquema é a estrutura da ação, 

ou seja, nós vamos integrando uma determinada coisa com outra que já 

entramos em contato anteriormente, assim vamos articulando o já conhecido 

com o que está sendo apresentado, mudando ou ampliando o esquema já 

existente. Não há assimilação sem acomodação e vice-versa, mas pode 

acontecer o predomínio de uma ou de outra, para ocorrer este processo é preciso 

que o sujeito tenha situações problemas que desafiem sua inteligência. Para 

Pain (1985), o processo de aprendizagem se inscreve na dinâmica da 

transmissão da cultura, que constitui a definição mais ampla da palavra 

educação. Na tentativa de uma definição da patologia da aprendizagem, ele a 

define como um sintoma, no sentido de que o “não” aprender não configura um 

quadro permanente, mas ingressa em uma constelação peculiar de 

comportamentos, assim, o seu diagnóstico está constituído pelo seu significado.  
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Segundo Vygotsky, um conceito é algo mais do que a soma de 
certas ligações associativas formadas pela memória; é mais do que 
um simples hábito mental: é um complexo e genuíno ato de 
pensamento que não pode ser ensinado apenas pela repetição 
permanente. Na verdade, só pode ser realizado quando o próprio 
desenvolvimento mental da criança tiver atingido o nível 

necessário.http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0103-84862017000300009 
 
 
 

Aspectos positivos da intervenção pedagógica 

 

 Orientação espacial e temporal: Utilizando estratégias instrucionais 

ajustáveis ao desempenho do aprendiz, o mediador ajuda a revelar o seu 

desempenho potencial, fazendo-o alcançar um grau crescente de autonomia, 

realizando atividades de vida diária (AVD), ou seja, as chamadas rotinas. A 

metodologia do trabalho baseou-se nos princípios da avaliação interativa. 

Realizou-se intervenções com práticas lúdicas em pequenos grupos e/ou 

individualizadas nas salas de recursos e em casa, privilegiando aspectos 

intelectuais, simbólicos e espaciais do desenvolvimento. A mediação 

singularizada se fez necessária em intervenções que envolviam dimensões 

intelectuais como o raciocínio lógico, espacial e a flexibilidade mental. 

 Controle de impulsividade: A intervenção proposta foi inspirada em um 

dos alunos com deficiência intelectual e síndrome de dow, uma criança muito 

esperta, porém com autonomia insuficiente e práticas de vida autônoma 

desregulada, a fim de conter ou melhorar os atos de impulsividade da mesma 

com atividades prazerosas no dia a dia com a família. 

 Mediação: Portanto, é a essência da teoria e é composta por três 

“parceiros”: o mediador, o estímulo e o mediado sendo feita por tanto por 

familiares e escola. 

 Educadores cognitivos: Guerra (2011) reforça este nosso pensamento 

e descarta a visão de “receita” ou fórmula mágica de solução de problemas. Elas 

fundamentam a prática pedagógica que já se realiza, demonstrando que, 

estratégias pedagógicas que respeitam a forma como o cérebro funciona, 

tendem a ser mais eficientes, seguindo essa linha de pensamento e sabendo da 

realidade da criança a proposta foi um roteiro de atividades lúdicas adaptadas 

ao estilo de vida diária da criança e afazeres domésticos. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862017000300009
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862017000300009
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 Considerações finais 

Embora o trabalho visasse às habilidades de autonomia e orientações 

espaciais e temporais, as intervenções realizadas colocaram em cena 

competências sociais, expressivas, afetivas, psicomotoras, lógicas, de memória 

e linguísticas, considerando que as dimensões cognitivas não atuam de forma 

fragmentada, mas de forma integrada. Considerou-se que as intervenções 

direcionadas ao desenvolvimento da habilidade espacial e temporal 

possibilitaram a experiência de vivenciar com autonomia e independência os 

deslocamentos físicos e concepção do que está ao seu redor, fundamental para 

sua funcionalidade, tanto no meio escolar como familiar. Podemos admitir que 

os potenciais cognitivos dos alunos com DI- Deficiência Intelectual não se 

manifestam espontaneamente e, em grande medida, exigem mediações 

psicopedagógicas singularizadas. 

 

Eu ouço, eu esqueço.  Eu vejo, eu me lembro. 

Eu faço, eu entendo. Se a informação não é relevante para a ação, não lhe 

damos o mesmo nível de atenção (daí a diferença sobre a memória do caminho 

percorrido entre o motorista e o passageiro de um carro). 

Provérbio chinês: 
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