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RESUMO

A mediação pedagógica é a ação planejada de intervenção docente, junto ao processo de aprendizagem
dos discentes. Quando associada ao uso das tecnologias digitais a mediação pedagógica adquire
características ubíquas. O artigo aborda os conceitos de mediação e mediação pedagógica à luz da
perspectiva teórica de Vygotsky e seus desdobramentos no campo da educação. Partindo dessa
perspectiva teórica, mediada pelo uso das tecnologias digitais, notou-se que as estruturas verticais entre
docente e discente podem ser modificadas. As reflexões preliminares do artigo indicam que as inserções
das tecnologias digitais proporcionam uma maior interação entre os sujeitos envolvidos no processo
educativo. Ainda destaca que as tecnologias digitais são elementos carregados de possibilidades e
significados para renovadas práticas educativas.
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ABSTRACT

The pedagogical mediation is the action planned intervention teacher, along with the learning process of
students. When associated with the use of digital technologies the mediation acquires ubiquitous features.
The article discusses the concepts of mediation and mediation training in the light of Vygotsky&39;s
theoretical perspective and its implications for education. From this theoretical perspective, mediated by
the use of digital technologies, it was noted that the vertical structures between teachers and students can
be modified. A preliminary analysis of the article indicate that the insertions of digital technologies provide
greater interaction between those involved in the educational process. Also highlights that digital
technologies are loaded elements of possibilities and meanings for renewed educational practices.
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INTRODUÇÃO

A mediação pedagógica, através das tecnologias digitais, vem provocando alterações no processo de
ensino-aprendizagem e na relação docente-discente. Segundo Kenski (2012) o amplo uso das tecnologias
digitais reorganizam as metodologias utilizadas na prática educativa. Na mediação pedagógica, o docente
deixa de ser o cerne do processo educativo, tornando-se uma ponte entre o discente e o conhecimento.
Nadal & Papi (2007) afirmam que a mediação pedagógica está presente quando os docentes fazem
perguntas, problematizam o conhecimento e incentivam o pensamento a está em contínuo movimento.

Em um contexto de mediação pedagógica, as tecnologias digitais surgem como importante auxiliar
didático, a fim de fomentar práticas educativas que contemplem maior interação e participação entre os
sujeitos envolvidos no processo. Para Vygotsky (2007b) o indivíduo é interativo, pois adquire
conhecimentos a partir das relações interpessoais de troca com outros indivíduos. Além disso, na
perspectiva Vygotskyiana, a aprendizagem é um processo ativo, contínuo e não um armazenamento de
ideias na memória.

Partindo desses pressupostos, o artigo objetiva refletir sobre a mediação pedagógica, associada ao uso das
tecnologias digitais, como um elemento a mais no processo de consolidação das aprendizagens, no campo
da educação. O artigo está organizado como segue: a Seção 1 exibe uma abordagem geral sobre
mediação. Aproxima o termo mediação a perspectiva teórica de Vygotsky. A Seção 2 conceitua mediação
pedagógica e a necessidade dessa relação no processo educativo; na Seção 3, a mediação pedagógica,
associada ao uso das tecnologias digitais, é apresentada como auxiliar didático na consolidação das
aprendizagens.

1. O CONCEITO DE MEDIAÇÃO

De acordo com Vygotsky (2007a), há mediação quando duas ou mais pessoas interagem em uma
atividade interpessoal, de tal forma que possibilita uma reelaboração intrapessoal da sua realidade. A
teoria de Vygotsky, considerada como sócio-histórico-cultural, procurou compreender como a dimensão
social influencia o desenvolvimento psicológico do indivíduo. Vygotsky (2007b) teve como premissa
fundamental a ideia de que o homem constitui-se enquanto tal, na sua relação com o outro. Para o autor
as interações que ocorrem entre indivíduos e a sua cultura têm papel de destaque na sua constituição
psicológica.

Vygotsky (2007a) enfatiza que os signos e instrumentos são elementos determinantes no desenvolvimento
das funções mentais superiores. Por funções mentais superiores, Vygotsky (2007a, p. 33) explica que é “a
estimulação autogerada, isto é, a criação e o uso de estímulos artificiais que se tornam a causa imediata
do comportamento”. Vale pontuar que fenômenos psíquicos tais como: atenção voluntária, memória
lógica, sensação e percepção somente serão garantidos com o desenvolvimento das funções mentais
superiores.

Oliveira (2002) diz que no período inicial do desenvolvimento humano, as ações mentais apoiam-se,
principalmente, em funções mais elementares, enquanto em estágios posteriores do desenvolvimento
humano as funções superiores ganham destaque. Partindo desses pressupostos, entende-se que as
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funções mentais superiores tem origem nas relações estabelecidas em âmbito social.

Segundo Vygotsky (2007b) os processos mentais, estabelecidos de forma indireta constituem atributos
ativos que caracterizam as operações mentais superiores. Nesta direção, podemos inferir que as funções
mentais superiores, processos mediados pelos signos e instrumentos, são importante coadjuvantes do
processo de ensino-aprendizagem estabelecidos na educação superior. Vygotsky (2007a) fala que:

O uso de meios artificiais - a transição para a atividade mediada - muda,
fundamentalmente, todas as operações psicológicas, assim como o uso de
instrumentos amplia de forma ilimitada a gama de atividades em cujo interior as
novas funções psicológicas podem operar. Neste contexto, podemos usar o termo
funções psicológicas superior ou comportamento superior com referência à
combinação entre o instrumento e o signo na atividade psicológica (VYGOTSKY,
2007a, p. 56).

O instrumento e o signo media a ação dos indivíduos com a sociedade. É através dessa relação de
mediação estabelecida entre signos e instrumentos que o indivíduo constrói o conhecimento. Vygotsky
(2007a, p. 52) diz que “não devemos esperar encontrar muitas semelhanças entre os instrumentos e
aqueles meios de adaptação que chamamos signos”. O instrumento media a ação do indivíduo sobre o
objeto, enquanto o signo regula a ação do indivíduo sobre o psiquismo. A função do instrumento é servir
como um guia sobre uma atividade. O instrumento pode ser entendido como um meio externo utilizado
para alcançar um objetivo, fazer alguma atividade. Na sala de aula temos o exemplo do apagador, que
serve para apagar o quadro-negro, a cadeira, usada por docente e discente para sentarem, enfim, são
inúmeros os instrumentos construídos socialmente e que estão inseridos no espaço educacional.

Já o signo “não modifica em nada o objeto da operação psicológica. Constitui um meio da atividade interna
dirigido para o controle do próprio indivíduo; o signo é orientado internamente (VYGOTSKY, 2007a, p.55)”.
Entende-se que o signo é interior ao indivíduo e tem por função regular as ações psicológicas do mesmo.
O signo está inserido na categoria da lembrança, do símbolo, significado. Podemos citar o exemplo de um
objeto, frequentemente usado por um docente, que mesmo em sua ausência ao visualizar o objeto
lembramos-nos do docente. Seguindo a mesma direção, também está o gesto de silêncio, simbolizando
que todos devem se manter calados. Para o autor a linguagem é o mais avançado sistema de signo. No
geral, os signos exercem a função de instrumento simbólico, geram diferentes relações entre o estímulo e
a resposta. Vygotsky esclarece que:

Esse elo intermediário é um estímulo de segunda ordem (signo), colocado no
interior da operação, em que preenche uma função especial; ele cria uma nova
relação entre S e R. O termo “colocado” indica que o indivíduo deve estar
ativamente engajado no estabelecimento desse elo. Esse signo possui, também, a
característica importante de ação reversa (isto é, ele age sobre o indivíduo e não
sobre o ambiente) (VYGOTSKY, 2007a, p.33).

Contudo vale ressaltar, que ao mesmo tempo em que o individuo é objeto do processo acima, esse
igualmente é sujeito do mesmo processo. Friedrich (2012, p.67) diz que “[...] o sujeito é, ao mesmo
tempo, ativo e passivo, o que justamente constitui a especificidade da atividade mediatizante no plano
psicológico”. Em virtude dessa assertiva, pode-se afirmar que não há uma relação de causa e efeito entre
indivíduo e objeto. Nos diversos níveis e modalidades de ensino, o desenvolvimento psíquico do indivíduo
deve está balizado na compreensão de que o discente, também é sujeito de seu processo de constituição
psicológica. Friedrich (2012, p. 74) aponta que “[...] o que interiorizado pelo sujeito são relações sociais
que ocorrem entre pessoas nas instituições sociais”.
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A partir das considerações acima, pode-se afirmar que a mediação é uma intermediação do indivíduo
sobre algo. Fazendo uma relação com a educação, essa intermediação traz à tona as relações
desenvolvidas entre discente-docente e a importante função, que esse último sujeito tem na mediação
pedagógica. No processo educativo há mediação, ou melhor, mediação pedagógica quando há uma
intencionalidade no ato de ensinar.

1. SOBRE MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA

O conceito de mediação está vinculado ao ato de intervir. Na mediação ocorre à interferência de um
mediador em prol do entendimento, acordo entre as partes em conflito. Já a palavra pedagógica remete as
ações desenvolvidas em sala de aula, está vinculada aos processos educativos em que há planejamento.
Partindo dessas premissas, compreende-se que para haver mediação pedagógica é sine quan non a
presença de um mediador, um docente, que de acordo com a etimologia da palavra deve intervir,
colocar-se entre as duas partes, no meio do processo educativo.

De acordo com as Diretrizes da Secretaria de Estado da Educação (SEED) do Paraná (2010) as interações
que acontecem balizadas em uma intencionalidade, ou seja, segue uma prévia sistematização são
denominadas de mediação pedagógica. Mediação pedagógica é o processo planejado de interferência, que
o docente realiza entre o discente e o conhecimento, a fim de contribuir com seu processo de
aprendizagem. A ideia é que no desenvolvimento da mediação pedagógica o docente proponha atividades,
que proporcione indagações e questionamentos, que agreguem diferentes possibilidades para as
conquistas dos saberes culturalmente consolidados. Para Masetto (2011, p. 144-145) mediação
pedagógica é:

[...] atitude, o comportamento do professor que se coloca como facilitador,
incentivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma
ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem – não ponte estática, mas uma ponte
“rolante”, que ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus
objetivos.

Na educação de modo geral, a intenção é que a aprendizagem seja edificada em cima de construções
coletivas, em que as interações e participações estabelecidas entre os sujeitos envolvidos no processo de
ensino-aprendizagem sejam uma constante. Para Libâneo (1998) é na colaboração do professor, no
desenvolvimento das competências do pensar, do perguntar, dialogar, argumentar que abrem-se espaços
para os discentes expressarem a sua realidade vivida. O autor diz: “É nisso que consiste a ajuda
pedagógica ou mediação pedagógica” (LIBNEO, 1998, p. 29).

Não se pode perder de vista que a mediação pedagógica quando bem desenvolvida em sala de aula,
colabora com as relações que o indivíduo estabelece, entre seus pares e o processo de construção do
conhecimento. Segundo Althaus (2008) quando o docente coloca-se como uma ponte entre o discente e o
conhecimento, atuando como intermediário, contribui com o processo de consolidação das aprendizagens.

Desse modo, deduz-se que a aprendizagem é um processo interacionista, em que o ato de ensinar envolve
o estabelecimento de uma série de relações interativas, buscando levar o discente à elaboração de
representações pessoais sobre o objeto de aprendizagem: o conhecimento. Cavalcanti (2005) pontua que
para Vygotsky, há uma dependência entre o desenvolvimento do sujeito e os processos de aprendizagem.
Sendo esse último um elemento determinante no processo de mediação da relação do homem com o
mundo, o que interfere em seu desenvolvimento humano. Lefrançois (2008) também explica que para
Vygotsky a interação social está, fundamentalmente, alicerçada no desenvolvimento cognitivo.

Pág.4/8



Essas observações sobre o conceito de mediação são essenciais para compreendermos o quanto o docente
é uma referência, no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Então, pode-se dizer que há
mediação pedagógica, quando o docente deixa de ser o centro do processo de ensino-aprendizagem e
passa a ser uma ponte entre o discente e o conhecimento. Na mediação pedagógica, o papel do discente
passa a ser o de sujeito da própria aprendizagem. Masetto (2011) especifica a mediação pedagógica como
um processo que busca:

[...] dialogar permanentemente de acordo com o que acontece no momento;
trocar experiências; debater dúvidas, questões ou problemas; apresentar
perguntas orientadoras; orientar nas carências e dificuldades técnicas ou de
conhecimento quando o aprendiz não consegue encaminhá-las sozinho; garantir a
dinâmica do processo de aprendizagem; propor situações problemas e desafios;
desencadear e incentivar reflexões [...] colaborar para que se aprenda a
comunicar conhecimentos, seja por meio convencionais, seja por meio de novas
tecnologias (MASETTO, 2011, p.145).

Por tudo isso, é necessário compreender o contexto acima trazido pelos autores, pois essa conjuntura
coloca a mediação pedagógica no campo da educação em relevo.

1. A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA POR TECNOLOGIAS DIGITAIS

Por tecnologias digitais na educação, também conhecidas por novas tecnologias, compreendem-se os
equipamentos e os recursos, desenvolvidos gradativamente, desde a segunda metade da década de 70 e,
sobretudo, nos anos 90. Moran (2011) esclarece que por novas tecnologias na educação, entende-se o uso
do computador e dos recursos didáticos empregados na educação a distância tais como: chats, grupos ou
listas de discussão, correio eletrônico e outros recursos.

Vale salientar que as tecnologias digitais não trazem em seu bojo uma revolução metodológica na
educação, mas reconfiguram o processo de ensino-aprendizagem como um campo possível para maior
interação. Segundo Kenski (2012, p 121) “[...] não são as tecnologias que vão revolucionar o ensino [...]
mas a maneira como essa tecnologia é utilizada para a mediação entre professores, alunos e a
informação. Essa maneira pode ser revolucionária, ou não”.

O uso das tecnologias digitais pode robustecer a mediação pedagógica, pois lhe agregaria características
de atemporalidade e ubiqüidade. O uso de ambientes virtuais de aprendizagem como apoio ao ensino
presencial, por exemplo, permite a troca de experiências, tirar dúvidas, debater questões ou problemas,
desde qualquer lugar e a qualquer momento. A interação entre os sujeitos do processo educativo, neste
caso, ultrapassa os limites espaciais e temporais da sala de aula.

Porém, a inserção das tecnologias digitais na educação demanda uma postura docente distinta das já
consolidadas. Para Masetto (2011) a mediação pedagógica destaca o papel de sujeito do aprendiz, dando
ao docente o papel de orientador, de facilitador, de alguém que colabora com a aprendizagem do discente.
Na mediação pedagógica é importante que o docente se coloque como uma ponte ativa, que colabore para
que a interação entre docente-discente aconteça, pois de acordo com as Diretrizes da SEED-PR (2010), a
interação do discente com o conhecimento não garante a aprendizagem, para que essa aconteça há a
necessidade da intervenção docente.

Não se pode perder de vista que no processo de mediação pedagógica as tecnologias digitais são meios,
ou melhor, auxiliares didáticos. Masetto (2011, p.144) diz que “as técnicas não se justificarão por si
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mesmas, mas pelos objetivos que se pretenda que elas alcancem, que no caso serão de aprendizagem”.
Então, fica evidente que as tecnologias digitais são mais um meio, recurso didático, que o docente pode
estar fazendo uso no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, com vistas à consolidação da
aprendizagem.

Para Masetto (2011) não se trata mais de privilegiar o uso de recursos visuais ou a substituição do quadro
negro por transparências ou power point, mas sim, eleger qual tecnologia deve se usar, de acordo com
que se espera na aprendizagem. Assim, depreende-se que cada tecnologia digital, usada no processo
educativo, tem um objetivo específico. Kenski (2012) ratifica essa ideia ao comentar que cada tecnologia é
mais apropriada para um objetivo e desaconselhável para outros. O uso de um vídeo, um CD-ROM ou da
Internet guia o discente para objetivos diferentes.

As Diretrizes da SEED-PR (2010) indicam também, que as tecnologias devem servir como importantes
recursos didáticos. A ideia é que as tecnologias digitais auxiliem o docente a realização de sua mediação
pedagógica, de modo sistemático e intencionalmente planejado, em prol da aprendizagem. Uma vez que
mediatizar com o uso das tecnologias digitais demandam do docente, além do conhecimento técnico para
o manuseio desses recursos, um conhecimento pedagógico. Kenski (2012, p. 122-123) diz que:

O ensino mediado pelas tecnologias digitais pode alterar essas estruturas
verticais (professor-aluno) e lineares de interação com as informações e com a
construção individual e social do conhecimento. Os ambientes digitais oferecem
espaços e tempos de interação com a informação e de comunicação entre os
mestres e aprendizes.

Dessa maneira, é cada vez maior a necessidade de analisar que os conhecimentos não são propriedades
de uns poucos, a serem distribuídas para alguns, cuja única tarefa seria armazená-las e, no momento
oportuno, dar provas de que as possuem (PRETTO & ASSIS, 2008). É o uso que se faz das tecnologias
digitais, bem com as estratégias de ensino-aprendizagem desenvolvidas pelos docentes que colaborará
com o desenvolvimento do processo de aprendizagem (MASETTO, 2011). Seguindo essa mesma direção,
também encontramos ideias que corroboram com as referências anteriores. De acordo com as Diretrizes
da SEED-PR:

[...] o professor é o mediador didático-pedagógico dos processos de ensino e de
aprendizagem fazendo uso das tecnologias de informação e comunicação de
modo que perpassem o planejamento de ensino como recursos que potencializam
a aprendizagem dos educandos e enriqueçam a prática do professor (DIRETRIZES
da SEED-PR, p.13, 2010).

As tecnologias digitais podem servir tanto para inovar, como para reforçar formas de ensinar que hoje, já
não se justificam mais (MORAN, 2011). No processo de mediação pedagógica, integrada a uso das
tecnologias digitais, a transmissão de forma unilateral, o constante ditar e o repreender serão ações que,
gradativamente, serão substituídas pela participação, colaboração e interação. Segundo Kenski (2012) o
ensino mediado pelas tecnologias digitais alterar as relações entre docente e discente. Partindo dessa
lógica aos docentes cabem um desafio: entendê-las, para dominá-las e utilizar com sucesso. A utilização
de sites e softwares educacionais, por exemplo, como meio auxiliar do processo educativo, é bastante
estimulante para a concretização da aprendizagem.

Por fim entende-se que as práticas educativas, aliadas ao uso das tecnologias digitais, possibilitam novos
contornos à aprendizagem. Nesse sentindo podemos considerar proximidade as ideias de Vygostky, ao
ratificar que os processos internos de desenvolvimento da aprendizagem acontecem quando os seus
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sujeitos interagem. Moran (2000) pontua que as tecnologias nos auxiliarão muito na modificação da forma
de ensinar e de aprender. Segundo o autor será um ensinar mais compartilhado com intensa participação
dos discentes, individual e grupalmente. Desse modo, pode-se inferir que no processo de mediação
pedagógica, a interação entre seus sujeitos, estaria direcionada para a consolidação de aprendizagens
ainda não adquiridas, interferindo, por conseguinte, em aprendizagens já consolidadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da revisão acima, pode-se concluir que as tecnologias digitais são um elemento a mais que
favorecem o processo de ensino-aprendizagem. Conclui-se que no processo de mediação pedagógica o
docente tem o papel de intervir entre o discente e o conhecimento instituído socialmente. Porém, essa
intervenção, para que seja caracterizada de mediação pedagógica, deve ocorrer de maneira sistematizada.

Também, observamos que junto à mediação pedagógica podemos usar as tecnologias digitais a fim de
dinamizar o processo educativo, o que tornaria as aulas mais interativas e participativas. Na verdade, as
reflexões apresentadas mostram que na mediação pedagógica, o docente, aliado ao uso das tecnologias
digitais, tem papel de destaque na concretização das aprendizagens dos discentes.

Compreender a importância do docente nesse processo é necessário, para que entendamos que não é
suficiente ao docente conhecer as tecnologias digitais inseridas, no campo da educação. É preciso que o
docente esteja preparado para assumir diferentes perspectivas pedagógicas, ou melhor, que conheça as
inúmeras oportunidades que o uso das tecnologias digitais pode provocar na educação.

Para finalizar ficou evidente que com o desenvolvimento dos indivíduos, as qualidades das relações sociais
se ampliam, o que convertem os arrolamentos sociais em funções mentais superiores. Num caráter mais
amplo dessa compreensão, isso significa que no processo educativo há a necessidade de maior
comunicação e interação entre docente e discente, assim como mudanças dos seus papéis, tudo, com o
objetivo de acompanhar às ideias preconizadas por Vygotsky: constituo-me como sujeito na relação que
estabeleço com outro.
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