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JUSTIFICATIVA: 

A mediação pedagógica é um processo que se refere à ação de docentes nos diversos contextos 

educativos, por isso é um tema abordado em estudos na área da educação e, principalmente, na formação 

docente. O processo de mediação pedagógica pode assumir distintas definições e a depender da  

concepção teórica adotada pode apresentar um caráter mais técnico, direcionado às questões 

metodológicas e aos recursos didáticos ou pode se relacionar a uma perspectiva mais ampla e complexa, 

considerando os fatores constituintes do processo de ensino e aprendizagem. 

A educação é uma experiência constitutiva na formação e no desenvolvimento do ser humano, os 

conhecimentos e as interações ocorridas nos espaços educativos desempenham um importante papel na 

constituição do sujeito, papel esse que é reforçado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

nº. 9.394 de 1996. Autores com Libâneo (2011) e Zabala (2010) discutem sobre a importância de ampliar 

os conhecimentos de docentes em relação aos processos de ensinar e de aprender, com ênfase no 

desenvolvimento dos/as alunos/as. 

O processo ensino-aprendizagem é um fenômeno complexo e multideterminado, abrange um 

conjunto de fatores que se interrelacionam e participam da prática docente, como: objetivos do ensino, 

procedimentos pedagógicos, recursos e materiais didáticos, ambiente escolar, características de 

professores/as e alunos/as e das relações interpessoais, contextos socioculturais, econômicos e políticos 

etc. Assim, o estudo da mediação pedagógica implica em considerar a articulação entre os distintos  

fatores constituintes do processo educativo. 

A mediação pedagógica, portanto, envolve os fatores que constituem o processo educativo e é 

fundamental   para   o   processo   de   escolarização   dos/as   alunos/as,   considerando   a   aquisição   de 



 

conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades, valores e atitudes em relação à sociedade. Nesse 

espaço o/a docente assume o lugar de mediador na relação entre o sujeito e o objeto de conhecimento, por 

meio de sua prática pedagógica. A qualidade desta mediação afeta o processo de ensino e de 

aprendizagem e tem implicações diretas no/a aluno/a, tanto no nível cognitivo quanto afetivo (LEITE, 

2012). Nesse sentido, propõe-se um Projeto de Prática como Componente Curricular que focalize a 

mediação pedagógica, com atividades que articulem a teoria e a prática. 

Em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a existência de uma 

pandemia do Coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença denominada COVID-19, devido a 

disseminação comunitária do vírus em todos os continentes. Essa declaração da OMS obrigou os países a 

tomarem atitudes preventivas para salvar vidas e minimizar o impacto da doença. No Brasil foram 

decretadas legislações em nível federal, estadual e municipal determinando o distanciamento social e o 

fechamento de atividades comerciais, culturais, educacionais etc. O Ministério da Educação (MEC), 

juntamente com as secretarias estaduais e municipais de educação, determinaram a suspensão das aulas 

presenciais em todo o sistema de ensino, orientando a substituição por atividades remotas. 

Assim, foi iniciado em 2020 em todos nos níveis de ensino nos país um regime extraordinário de 

ensino remoto, que tem sido realizado por meio de distintos recursos, tecnológicos ou não, conforme as 

condições de cada contexto educativo. A proposta do estudo é investigar as possibilidades da mediação 

pedagógica no ensino remoto e a percepção de professores/as e alunos/as sobre o processo de ensino e de 

aprendizagem nesse formato, além de promover a compreensão sobre as características do processo de 

mediação docente. A possibilidade de ampliar o conhecimento de docentes sobre a importância da 

qualidade de sua mediação pedagógica para o desenvolvimento dos alunos/as, inclusive em situações de 

emergência, como a pandemia, justifica o presente projeto. 

OBJETIVOS: 
 
Geral: 

• Analisar e refletir sobre processos de mediação pedagógica, identificando seus elementos 

constituintes e seus efeitos no processo de escolarização dos/as alunos/as, inclusive em situações 

de emergência como a pandemia. 

Específicos: 
• Conceituar a mediação pedagógica e seu papel no processo educativo. 

• Investigar os elementos que caracterizam a mediação pedagógica. 

• Pesquisar sobre as possibilidades de mediação pedagógica em situações de emergência como a 

pandemia. 



 

• Analisar exemplos de mediação pedagógica, usando como fonte de pesquisa diferentes materiais 

que serão trabalhados como “estudo de caso”, envolvendo: memorial (narrativa autobiográfica), 

entrevistas e artigos com pesquisa empírica. 

CONTEÚDOS: 

1. Mediação pedagógica na perspectiva vigotskiana. 

2. Mediação pedagógica no contexto da pandemia da COVID-19, no formato do ensino remoto. 

3. Implicações da mediação pedagógica no processo de escolarização dos alunos. 

METODOLOGIA 

A metodologia é fundamentada em uma perspectiva qualitativa de pesquisa, os/as 

pesquisadores/as participam ativamente do processo de construção, análise e interpretação das 

informações sobre o objeto de estudo (DENZIN; LINCOLN, 2006). O projeto será desenvolvido nas 

seguintes etapas: 

1. Estudo e análise de bibliografia indicada, relacionada a mediação pedagógica e a pesquisas com esse 

tema – atividade em grupo e individual (20 horas). 

2. Roda de conversa sobre experiências no processo de escolarização e sobre o regime emergencial de 

ensino remoto no sistema de ensino no Brasil – atividade coletiva no dia 24 de setembro de 2020 (quinta- 

feira) às 14:30, por meio de videoconferência no google meet – link: meet.google.com/uvz-oqpk-fpx (2h). 

3. Elaboração de um Memorial, com caráter autobiográfico, relatando experiências do/a participante em 

sua trajetória escolar, relativas à mediação pedagógica – atividade individual (03 horas). 

4. Estudo da legislação do Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre o regime emergencial de ensino 

não presencial no período da pandemia da COVID-19 (15h). 

5. Realização de entrevista com 02 professores/as da educação básica sobre as características da sua 

mediação pedagógica e sobre suas concepções acerca do processo de escolarização – atividade individual 

(15 horas). 

6. Realização de entrevista com 02 alunos/as da educação básica sobre as características do processo 

ensino-aprendizagem no formato remoto – atividades individual (15h) 

7. Construção de um relatório, a partir da análise e da comparação das experiências de mediação 

pedagógica narradas nos memoriais, nas entrevistas e nas pesquisas empíricas (artigos), além das políticas 

do CNE sobre o ensino não presencial, expressando a síntese do que foi analisado. O relatório deverá 

apresentar os elementos que caracterizam as experiências de mediação pedagógica analisadas, e as 

possíveis implicações no processo de desenvolvimento dos/as alunos/as, fundamentado na teoria estudada 

– atividade em grupo (30 horas). 



 

 
 
 
 

As atividades deverão ser desenvolvidas por grupos de 03 a 05 componentes. Posteriormente, os/as 

alunos/as receberão um roteiro com a descrição detalhada de cada atividade, assim como serão agendados 

encontros para orientação coletiva. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será contínua e formativa. Será avaliada de forma qualitativa a participação de cada 

aluno/a na realização do projeto. Deverá ser apresentado um relatório por grupo, tendo como anexo: 

resenhas de textos, memoriais, síntese das entrevistas, análise da legislação e o relatório final, além de 

uma auto-avaliação individual. O aproveitamento do Projeto dependerá da análise do material 

apresentado. 
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