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Resumo

Cavalcante, Lílian de Souza; Duarte, Rosália Maria. Sociointeracionismo e
desenvolvimento cognitivo de crianças com deficiência intelectual no
Programa Quinta Dimensão. Rio de Janeiro, 2017. 142p. Dissertação de
Mestrado – Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro.
A presente pesquisa analisa a configuração do programa educacional Quinta
Dimensão, criado por Michael Cole, pesquisador de destaque no campo da
psicologia sociohistórico-cultural contemporânea, que promove aprendizagem
mediada pelo uso de TIC para o desenvolvimento cognitivo de crianças com
deficiência intelectual. Criado, originalmente, nos Estados Unidos, o Programa
Quinta Dimensão articula universidades e comunidades e é direcionado a crianças
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socialmente marginalizadas e com baixo rendimento escolar. Uma característica
importante desse programa é sua adaptabilidade às necessidades específicas de
cada comunidade de prática. Desse modo, o programa pode ser adaptado em
diferentes contextos sociais, linguagens e culturas para atender às demandas
locais. O presente estudo analisou a configuração geral do programa e duas de
suas adaptações: Programa Dimensão Metacognitiva, implementado pela Rede
Sarah, e o programa Cinquena Dimensión, da Casa de Shere Rom, na Espanha. A
metodologia utilizada foi, principalmente, análise dos documentos de referência
desses programas, em triangulação com: entrevista realizada com a coordenadora
do programa da Rede Sarah; entrevista concedida por Michael Cole à professora
Zena Eisenberg; e descrição de visita técnica, feita pela pesquisadora, ao Hospital
de Reabilitação da Rede Sarah, em Brasília. Na análise documental, identificamos
que o Programa Quinta Dimensão apresenta uma estrutura pedagógica definida e
delineia a metodologia de implementação, composta por três elementos-chave:
tecnologias a serviço do desenvolvimento cognitivo; mediação do par mais capaz
e ancoramento cultural. Coerente com a perspectiva sócio-histórico-cultural, o
programa é estruturalmente adaptável ao contexto local.

Palavras-chave
TIC; desenvolvimento cognitivo; deficiência intelectual; mediação.

Abstract

Cavalcante, Lílian de Souza; Duarte, Rosália Maria. (Advisor)
Sociointeractionism and cognitive development of children with
intelectual desability. Rio de Janeiro, 2017. 142p. Dissertação de Mestrado
– Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.
The presente research analyze the configuration of the Fifth Dimension
educational program, created by Michael Cole, a prominent researcher in
contemporary sociohistorical-cultural psycology studies, promoting mediated
learning by the use of ICT for the cognitive development of children with
intelectual disabilities. Created in the United States of America, the Fifth
Dimension Program joins universities and communities in order to attend socially
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marginalized children with low school performance. An important feature of this
program is its adaptability to the specific requirements of each community of
practice. In this way, the program can be adapted to different social settings,
languages and cultures. The present study analyze the general configuration of the
program and of two adaptations: Metacognitive Dimension Program implemented
by the Sarah Network of Neurorehabilitation Hospitals and the Cinquena
Dimensión programa of the Shere Rom House in Spain. The research procedures
was mainly analysis of the reference documents of these programs, in
triangulation with: interview with the coordinator of the Sarah Network program;
interview given by Michael Cole to Professor\Zena Eisenberg; and description of
technical visit made by the researcher to the Rehabilitation Hospital of the Sarah
Network in Brasilia. We identified that the Fifth Dimension presents a defined
pedagogical structure and outlines the methodology of implementation, composed
of three key elements: technologies for cognitive development; mediation and
centrality of centrality of cultural context. Consistent with the sociohistoricalcultural perspective, the program is structurally adaptable to the local
requirements.

Keywords
ICT; cognitive development; intelectual desability; mediation.
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