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O que é mediação 

pedagógica?



1. Definição

A mediação é um ato de interação 

interpessoal que possui características 

estruturais específicas: é um processo 

deliberado, intencional, que estimula a 

busca do significado.



Reuven Heuerstein

“Professores       mediadores da aprendizagem”











Mediação significa “conceber 

metodologias de ensino e 

estratégias de utilização de 

materiais de ensino e 

aprendizagem que potencializem 

ao máximo as virtudes 

comunicacionais possibilitando a 

aprendizagem autônoma 

(BELLONI, 2009, p. 64)



No ERE, assim como é na EAD, a base 

para o processo de mediação 

pedagógica tem como pressuposto dois 

critérios: a ação humana e a ação 

tecnológica. A ação tecnológica são os 

recursos disponíveis para viabilizar o 

processo de aprendizagem. A ação 

humana está organizada em forma de 

tutoria, na qual a ação docente é a 

responsável pela articulação  entre a/o 

aprendiz e a aprendizagem. Nesse 

sentido, a relação entre a ação humana 

e ação tecnológica resulta na 

mediação pedagógica.



Os recursos tecnológicos, ou as TDICs, apresentam-se como 
instrumentos que colaboram com o processo de ensino e 

aprendizagem e, incorporadas a esse processo, ampliam as 
possibilidades de interação. Assim, as TDICs são simplesmente 

instrumentos, meios significativos que favorecem a aprendizagem, a 
construção de conhecimentos. Por isso, devem ser consideradas pelo 
seu valor relativo e serão recursos fundamentais no ERE, desde que 

usadas adequadamente pelas professoras e pelos professores, e pelas 
alunas e pelos alunos, pois o que pode determinar a aprendizagem 

não são as TDICs, mas sim a relação pedagógica que se estabelece por 
meio do uso dessas ferramentas. 



No ERE a tecnologia propicia 

o acesso aos conteúdos, aos 

conhecimentos, mas é o 

trabalho pedagógico da 

professora/do professor que 

efetiva a aprendizagem. 



Interações/interatividades:

Comunicação síncrona     Comunicação assíncrona  

2. Elementos da MP



Tipos de interação e 

suas características. 

Baseado em Mattar 

(2012, p. 40-49).



“Interação estaria associada às pessoas, 

enquanto a interatividade, à tecnologia e aos 

canais de comunicação” (MATTAR, 2012, p. 25).



3. Possibilidades e oportunidades da MP no ERE

* Comunicação 

* Interação/Interatividade

* Estudo/aprendizagem

colaborativa

* Construção coletiva de 

conhecimentos

* Aprendizagem participativa

* Superação * Afetividade

* Criatividade * Respeito

* Parceria * Solidariedade

* Apoio

PRESENÇA!
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