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RESUMO 

 

O presente artigo é uma breve análise, sob o viés peirceano, da cognição nos aspectos 

da fluência, do objeto e da mediação, com vistas a esboçar categorias de verificação dos 

níveis de envolvimento do cognoscente em ambientes de aprendizagem, seja presencial, 

semi-presencial ou a distância. Foi tomado como corpus de analise um curso de ensino à 

distancia ministrado em larga escala. A perspectiva de estudo do processo cognitivo que 

inicia na percepção visual e desloca-se até os saberes idealizados nos planejamentos de 

cursos, é o objetivo de demonstrar uma semiose continua. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Percepção; fluência cognitiva;  mediação;  aprendizagem 

 

A expressão semiótica cognitiva que surge a partir da proposta para integrar a 

semiótica dentre as Ciências Cognitivas, dá substancial importância ao papel da 

linguagem nos processos cognitivos, aliás, fato já enunciado pela integração da 

Linguística, entretanto, circunscrito ao modo verbal da linguagem. A semiótica 

peirceana, que abrange todas as formas de signo e dá suporte para análise de todas as 

formas de semiose, das estruturas mais ínfimas como percepção e armazenagem até a 

formatação no cerne da cultura, tem na estrutura triádica do signo o engedramento do 

fenômeno cognição. 

Dada a origem etimológica da palavra cognição e o sentido lato que é aplicada, 

traduz a faculdade mental predisposta a conhecer, o ato de saber, mas tende a equivocar-

se com a produção do conhecimento em detrimento do modo processual da cognição. 

Talvez a natureza desse fato se encontre na limitação existente no estudo do fenômeno 

cognitivo anterior ao advento das Ciências Cognitivas, linguagem como refração da 

cognição, pois a partir daí foi possibilitada a compreensão do modo processual, frente às 

tecnologias de leitura do cérebro. 
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Por um lado, analisando a cognição no seu modo processual e partindo de fora 

para dentro, o objeto de conhecimento é algo externo. Por outro, internamente, se tem 

algo que sofrerá uma reação a ação externa e, caso não ocorra nenhuma reação, não há 

nenhum processo cognoscível. 

Tais reações cognoscíveis não podem ser reduzidas simplesmente aos saberes 

de cunho nominal exigidos pelos contextos culturais, pois estão atreladas às primeiras 

estâncias perceptivas, ínfimos estímulos que entram em processo de codificação e 

decodificação. Se há um processo de decodificação, existe um processo de associação a 

informações armazenadas (memória) e, após esse percurso, a cognição efetiva o modo 

processual através da linguagem/pensamento e linguagem. 

Destarte, o fluxo cognitivo em níveis diferenciados inicia na percepção, 

perpassa por processos associativos e produz compreensões, cuja tríade equivale às 

categorias fenomenológicas de Peirce, possibilidade, relacional e regularidade, assim 

como está para a representação, a relação com o objeto e a geração de  interpretantes 

que fundam o signo triádico. O signo é a síntese do fluxo cognitivo.  

Signo é um Cognoscível, que, de um lado, é assim determinado (isto é, 

especializado) por algo diverso dele, chamado o seu Objeto, enquanto, por 

outro lado, ele próprio determina uma Mente existente ou potencial, 

determinação essa que denomino o Interpretante criado pelo Signo, e onde 

essa Mente Interpretante se acha assim determinada mediatamente pelo 

Objeto. (PEIRCE, 1983, p.121).  

 

Percepção, Associação e  Cognição 

 

Os escritos de Peirce sobre a percepção, conforme apresenta Santaella (2012), 

distingue as seguintes etapas sobre a semiose gerada no ato perceptivo: percepto, 

percipuum e julgamento perceptivo.   

 O sujeito, na percepção, não está separado dos julgamentos que ele produz no 

ato perceptivo. Esse julgamento da percepção é o primeiro que ocupa o lugar 

lógico do signo. O segundo ou objeto dinâmico é o percepto, aquele que, em 

nosso entorno, força-se sobre nossa atenção e é imediatamente traduzido no 

julgamento de percepção. É essa tradução que Peirce chama de percipuum, o 

terceiro elemento na composição da triade.(SANTAELLA, 2012 p 116) 

 

Ainda, a autora comenta que o percepto é algo mudo, um estimulo que se 

projeta sobre nossos órgãos sensoriais e gera uma reação, decorre de um estado de 

alteridade, permissível pela estrutura do equipamento sensorial que possuímos.  

Exemplificando: certo estimulo gera reação, pois foi processado pela máquina 

sensorial e adquire uma condição dinâmica, relativa, ou seja, o percepto, que ao fluir 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 3 

para o estado de julgamento perceptivo, intensifica a condição imediata do percepto, na 

sua potencialidade singular, o percipuum. Talvez, do ponto de vista dos aspectos do 

signo triadico em relação com as categorias fenomenológicas de Peirce, apareça a 

dúvida sobre a ordem desse processo, mas, é válido lembrar que o ato preceptivo é 

inicio de um processo de codificação, portanto inicia na geração da semiose que é o 

juízo perceptivo, ou do ponto de vista maquinal humano das condições de regularização 

que estruturam os modos sensoriais. 

É no juízo perceptivo que o papel cognitivo da percepção inicia a propriedade 

de equalizar reação aos estímulos e a geração de dados. 

A fundamentação nas ideias de Peirce sobre  o fluxo cognitivo apontam para 

além da semiose humana e, dada a cognoscisbilidade das semioses, infere-se que fluxo 

se apresenta nas mais diversas condições de vida.  Assim, desde as  estruturas celulares 

mais rudimentares, o protoplasma no sistema nervoso, que apresenta  três propriedades 

importantes:  irritabilidade, condutibilidade e contratilidade,  estão contidos nos estudos 

de Peirce sobre o tema, que apesar do limite daquele contexto temporal, são pertinentes 

na atualidade: 

As funções do Sistema Nervoso são três, correspondentes às três classes de 

consciência. São, primeiro, a Irritabilidade, já que a capacidade de uma célula 

nervosa para entrar em condição de excitação é indubitavelmente a base 

fisiológica da sensação; segundo, o poder de transmitir perturbações nervosas às 

fibras nervosas, já que é por essa propriedade dos nervos pela qual estamos em 

relação com o mundo exterior; e terceiro, o poder de adquirir hábitos, que é a 

base da nossa capacidade de aprender. As propriedades do protoplasma em 

geral são três, primeiro, sua capacidade entrar em um estado mais líquido e tem 

ao mesmo tempo uma coesão mais forte e uma tensão na superfície; segundo, a 

tendência dessa condição de estender-se por toda a massa; e terceiro, seu poder, 

quando entra e sai dessa condição, de assimilar nova matéria, sempre que esta 

se apresente de tal modo que está sujeita às mesmas forças que produzem o 

transtorno, em outras palavras, o poder de crescimento como é todo o que isso 

implica. (CP 6.133). 

 

Na Teoria do Protoplasma, Peirce resume as condições do mesmo 

(automatismo, a nutrição, o metabolismo, a respiração e a reprodução) em uma tríade: 

sensibilidade, movimento e crescimento. Nessa tríade está contido algo de cognitivo, 

pois, esses estados apresentam funções semelhantes ao percepto/ percipuum/ julgamento 

perceptivo. Essa espécie de semiose no mundo celular  tem no movimento a 

potencialidade da fluência cognitiva e comparando  as semioses de níveis mais 

elementares, como a linguagem humana, corresponderia os processos associativos. 
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A associação de ideias, desde a antiguidade grega, foi objeto de estudo e no 

pensamento aristotélico o processo de associação de ideias obedece algumas leis 

intrínsecas e invariáveis.  São elas: a lei da contiguidade ou continuidade temporal, 

segundo a qual a ideia indutora tende a evocar de precedência uma segunda ideia que, 

em experiência anterior tenha sido entendida ao mesmo tempo ou quase ao mesmo 

tempo em que ela; a  lei da similaridade, segundo a qual uma ideia tende a suscitar 

outra que lhe seja afim quanto ao significado;  lei do contraste, segundo a qual uma 

ideia tende a evocar, entre outras, uma outra que lhe seja claramente contrária.  Desta 

perspectiva, a continuidade ou similaridade são dois processos associativos que se 

aplicam desde os meros estímulos em processo de pré-decodificação até estágios mais 

complexo da recepção-ideias, que constituem parte da fluência da cognição. A 

associação por alteridade é um descontinuo dentre as demais, que gera insistência do 

estimulo sobre a percepção. 

 

Objeto de cognição 

 

O aspecto do produto da cognição, os saberes, os conteúdos das metas dos 

sistemas de ensino-aprendizagem, sofrem desde os anos noventa, uma revisão de 

natureza estimulada por avanços nos entendimentos do funcionamento do cérebro e a 

extensão do território da linguagem. Um dos indicadores dessa revisão, talvez o mais 

expressivo, foi a introdução dos termos competências e habilidades. Dentre a variação 

de conceitos para esses termos, opta-se pelo implícito nas ideias de Howard Gardner 

(1994): as habilidades mentais como processos singulares, que agem isoladas ou 

agrupadas e as competências como a mobilização das habilidades valorizadas na 

especificidade de cada grupo cultural com a meta intelectual. As habilidades estão para 

certa verticalidade, enquanto as competências na horizontalidade e na valoração externa 

pelo grupo social. Gardner parte de que todo individuo está numa condição capaz para 

desenvolver habilidades, assim, compõe-se sob o olhar das categorias fenomenológicas 

uma tríade: capacidade – a possibilidade de ser, habilidade – singular, dependente das 

relações de cada contexto associadas a predisposição genética e, por fim, a competência, 

que apesar de individual oblitera para o plural pela intento da mensuração. É notória a 

condição da habilidade como potência de atrito, movimento, transformação.  

A tipologia dos conteúdos desenvolvida por Cesar Coll (1998): conceitual (e 

factuais), procedimental e atitudinal, que tomou evidência na reforma educacional da 
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Espanha com objetivo de integrá-la a comunidade europeia, demonstra uma 

preocupação das metas de aprendizagem: conhecimento, habilidades mentais (e 

motores) e comportamento. Na sobreposição das categorias fenomenológicas sobre tal 

tipologia, pode-se relacionar os conceitos (e fatos), de predominância nominal e, 

portanto, extremamente dialógica, convencional, precedida por ações mentais como 

calcular, seriar, classificar, relacionar, etc., que dependem de princípios de alteridade, 

apresentam certa dependência de um mundo concreto. Obviamente, os atitudinais, 

reduzidos de sua complexidade neste estudo, estão sobre a ordem da afetividade, de 

cunho emocional, que permite aproximar do caráter qualitativo das sensações e ai 

revestem-se da primeiridade.   

Os conteúdos nominais, apresentados por Coll como conceituais e factuais, são 

intrínsecos aos procedimentais e atitudinais, o que ocorre na prática e a priorização de 

um sobre outro, como se pode verificar até mesmo em ações didáticas extremamente 

mecânicas, como na concepção de educação bancária proposta por Paulo Freire. As 

habilidades mentais precisam da concretude nominal das coisas para atingirem êxito. O 

caráter operacional da nominalização também se apresenta com níveis de distinção que 

Vasco Moretto (2010), entre alguns especialistas, decompõe em: dados, informações e 

conhecimento. Para o autor: dado é signo ou conjunto de signos com possibilidade de 

significados diversos, dependendo do contexto, a informação é conjunto de dados 

organizados em sentença com significado lógico e o conhecimento é a informação ou 

conjunto de informações das quais o sujeito se apropria, atribuindo-lhe significado em 

sua estrutura cognitiva. 

Apesar do foco na programação de dados para computadores, é extensiva a 

proposta de Setzer (2012) em vincular tal tríade, que depende da forma verbal,  em 

dados com aspecto sintático, informações com semântico e o conhecimento com aspecto 

pragmático. Dados são meras possibilidades sujeitos a uma ordenação, a informação 

produz mais sentidos pela conexão dos dados e o conhecimento, permite a manipulação 

de informações. 

Assim, existem dois modos de pensar o objeto de conhecimento ao estabelecer 

ordens de classificação. O primeiro, mais abrangente, mais horizontal em termos de 

fluxo cognitivo (atitudinal-procedimental-conceitual/factual) e o segundo, mais 

verticalizado no tocante a estrutura e a interdependência nominal dos conteúdos factuais 

e conceituais (dado-informação-conhecimento). 
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Dois aspectos do processo de cognição foram assinalados até agora: o fluxo e a 

tipologia do objeto de cognição. Há um terceiro, a mediação. Todo processo de ensino-

aprendizagem é um ato comunicacional, mediativo, que envolve, no caso sistematizado, 

a intenção de alguém que ensina para outro que aprende.  

 

Mediação e cognição 

 

Propõe-se aqui a mediação como a organização e desenvolvimento da ação 

didática, seja por mediador presente (professor), semi presente (tutoria) ou oculto 

(elaborador). Dentre as formas de modalidades organizativas das ações didáticas, a 

sequencia didática (SD) ou sequencia de aprendizagem estudada por Antoni Zaballa 

(1998), cuja terminologia é anterior aos seus estudos, mas cabe o êxito a ele sobre o 

discernimento da complexidade da mesma em relação à sequência de conteúdos 

conceituais. 

Enquanto a sequencia de conteúdos tendem a uma sistematização linear, 

acumulativa (pré-requisitos), a sequencia didática, sujeita a sistematização linear, 

circular ou até mesmo espiralada, refere-se ao modo didático de obsoleto a complexo. 

Partindo de conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP) de Vygostky e a 

variação tipológica dos conteúdos, Zaballa (1998) estabelece oito fases que 

caracterizam uma sequencia didática eficiente e complexa. A ZPD é dependente, 

singular e variável, na individualidade de cada processo de aprendizagem, o que 

caracteriza a segunda categoria fenomenológica. 

Para este estudo, a SD de Zaballa é sintetizada em quatro etapas: introdutória 

(conhecimento prévio, vinculo emocional, diagnóstico), problematização (apresentação 

dos problemas, comparação de informações, inferência), ordenação (checagem, 

sistematização e avaliação). Observa-se a meta do cognoscente desenvolver autonomia 

de aprendizagem, o “aprender a aprender”. Esta meta requer o predomínio de conteúdos 

procedimentais, somente eles, de natureza processual, são condutores para se tingir o 

objetivo. 

A autonomia do processo de aprendizagem mencionada por Zabala, tão 

idealizada em práticas docentes, mas ainda inexpressiva na realidade,  pode ser 

exemplificada a compreensão que os jovens  adolescentes apresentam frente a 

manipulação de games. Desconhecem as regras do jogo, mas entram em imersão e no 
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diálogo com o objeto aprendem as regras e o modo de operacionalização. Aliás, um 

comportamento que se estende para manipulação de algumas tecnologias. 

Tendo em vista que este artigo aponta para estudos mais avançados sobre o 

tema, ou seja, tanto no aprofundamento dos dados expostos como na comparação com 

estruturas lúdicas, é interessante salientar Huizinga (1990, 6): “[sobre o lúdico] Só se 

torna possível, pensável e compreensível quando  presença do espírito destrói do 

determinismo absoluto do cosmo”. A estrutura lúdica, cuja natureza envolvente retém o 

sujeito em estado máximo de atenção, tem na indeterminação, no acaso, uma adequação 

a singularidade de um sujeito. O jogo, apesar de possuir regras rígidas para cada evento 

que se constitui, explora a individualidade, a alteridade, o embate, o conflito, e esforço 

para solução de problemas. O jogo isola o individuo do mundo real para inseri-lo na 

realidade do próprio jogo, absorve todo estado perceptivo, seja no game, no campo de 

futebol ou num jogo de “paciência”. Se a percepção é mobilizada, a cognição que inicia 

com a mesma (julgamento perceptivo), também está comprometida, para processar, 

agir e interagir com dados, constituir informações e “jogar”. É eficiente.  

Baseados nestes argumentos foram elaboradas categorias de análise, 

demonstradas abaixo, com a meta oferecer subsídios para identificar, de acordo com 

relatórios obtidos junto a órgãos relacionados, o número dos matriculados que 

desistiram nas primeiras semanas do curso de Inglês on-line articulado pela Secretaria 

Estadual de Educação destinada, na sua primeira e segunda edição, a jovens 

matriculados no Ensino Médio da rede pública.  

Quadro – Síntese das categorias 

Fluência cognitiva Tipologia dos conteúdos Mediação 

Apreensão do estimulo Atitudinais Necessidade de ordem 

Fluência associativa Procedimentais Ordenação processual 

Decodificação 
Conceituais – dados/ 

informação/ conhecimento 
Ordenação de saberes 

 

Numa breve contextualização, o curso modelado com base em outros 

considerados de ponta pelo mercado, apresentou números de desistência elevada e até 

conflitante na relação investimento e publico atendido. Dotado de excelentes 

perspectivas e intenções para o jovem paulista, apresentou dificuldade em manter parte 

do aluno interessado nas aulas. Trata-se de um ambiente on-line, com tutores 

interagindo para controle de tempo de execução dos módulos. As aulas operam com 

imagens, vídeos e possibilidade de escuta-gravação-escuta. Foram fornecidos fones de 
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ouvido com microfone a todos os matriculados e disponibilizados, mesmo que muitas 

vezes são precária em algumas unidades escolares, salas de computadores para aqueles 

que não possuem equipamento particular. 

Durante uma escuta infomal junto aos alunos de uma dessas unidades escolares, 

foram alegados os seguintes motivos, já agrupados: falta de equipamento (minoria),  

“chato – não gostei – prefiro presencial” ” (maioria) e falta de tempo (contingente 

intermediário). Na realidade, a falta de tempo, dentro do jogo dialógico, evidenciou, 

muitas vezes, a subjetividade de destinar tempo de cada um para executar o curso. Para 

constatação desse desapego, foi necessário uma navegação, como aluno, no primeiro 

módulo do curso e rendeu algumas observações e, dentre elas, foi escolhido: movimento 

linear da esquerda para direita, um número mínimo de ferramentas pouco explícitas 

visualmente,  atividades que podem ser executadas no domínio do conteúdo, apenas na 

ação tentativa-acerto. 

A relação dado-informação-conhecimento se dá claramente, pois é exigida a 

significação do vocábulo (dado), articulação entre eles (informação) e, em menor escala, 

a simulação de situações para operar com informações. Porém, antes de atingir esse 

estagio, o modo processual se dá apenas pela leitura e há uma valorização do uso da 

memória. O modo de apreensão é linear e enfadonho, não apresenta nada de 

imprevisível para alterar o percurso, para intensificar o estado perceptivo. As atividades, 

no início, são apreendidas por tentativas de associação por similaridade com a bagagem 

anterior e, mediante a subjetividade de cada um, há progresso ou não. Quando 

avançado, as demais fluem pela associação por contiguidade. 

Precariamente falando, a análise, à luz das categorias propostas no modulo do 

curso, demonstra que enfatiza:  

 No tocante à fluência cognitiva - os processos de associação por 

contiguidade que é típico das novas metodologias no aprendizado de 

idiomas, que tem o intento de evitar a compulsão em traduzir. Mobiliza 

vários canais sensoriais, mas sempre na apreensão passiva.  

 Referente à tipologia de conteúdos: são valorados os conteúdos 

conceituais.  

 Sobre a mediação: a preocupação com a apreensão de contextos 

específicos, os saberes, dão forma linear. Não há preocupação com 

sequencias complexas de etapas que caracterizam o sucesso da SD. 
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Enfim, parece que as predominâncias da terceira categoria nos três focos 

aludem a uma prática semelhante aos sistemas de ensino que ignoram os avanços sobre 

a cognição. A ausência de equilíbrio nas possibilidades de associação, nos conteúdos 

procedimentais e na ordenação processual dispõe o cognoscente no âmbito da 

alteridade, que se demonstra mais eficaz na apreensão dos saberes. 

Os processos perceptivos e cognitivos que o homem está equipado estão 

comprometidos com a sua condição de sobrevivência, numa relação individual com o 

mundo (natural e cultural), portanto a cognição a ser tratada nos cursos, ainda planejada 

intensamente na perspectiva dos saberes, precisa ser mais vista pelas possibilidades de 

fluência, ações mentais e ordenação processual. 
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