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JUSTIFICATIVA 

 

         A mediação é um processo de intervenção de um elemento intermediário numa 

relação, a qual deixa de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento (OLIVEIRA, 

2006). Vigotski (2006) discute que na interação do ser humano com o meio social 

ocorre o processo de mediação semiótica, quando a pessoa produz significados sobre si, 

sobre o outro e sobre a realidade. O autor propõe o conceito de mediação, considerando 

que a relação do ser humano com o mundo é mediada por sistemas simbólicos.  

        Vigotski (2006) concebe que a mediação é um elemento fundamental para o 

processo de desenvolvimento e de aprendizagem. Para esse autor o processo de 

desenvolvimento humano é visto com uma natureza cultural e relacional, compreende-

se que o sujeito se constitui na interação com o outro, e é visto como um ser social, um 

ser de relações. Nessa perspectiva, as relações humanas são essenciais para o 

desenvolvimento e aprendizagem.  

        Pensando no contexto educativo, é necessário assinalar a importância do processo 

de mediação para a escolarização dos alunos, considerando a aquisição de 

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

sociedade. Nesse espaço o professor assume o lugar de mediador na relação entre o 
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sujeito e o objeto de conhecimento, por meio de sua prática.  

       Assim, a mediação pedagógica se refere à ação intencional do professor no 

processo de ensino-aprendizagem. Segundo Leite (2012) a mediação pedagógica 

envolve decisões que o professor precisa tomar na ação de ensinar e também as relações 

afetivas que estabelece com os alunos.  

       A qualidade da mediação pedagógica afeta o processo de ensino e de aprendizagem 

e tem implicações diretas no aluno, 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. 

       Analisar a mediação pedagógica, identificando os elementos que a caracterizam, 

favorecerá a compreensão acerca dos seus efeitos no processo de desenvolvimento e de 

aprendizagem dos alunos, além de contribuir com o processo formativo dos futuros 

professores. Assim, a possibilidade de ampliar o conhecimento dos professores sobre a 

importância da qualidade de sua mediação pedagógica para o desenvolvimento dos seus 

alunos justifica o presente projeto. 

OBJETIVOS 

  

Geral:  

 Analisar e refletir sobre processos de mediação pedagógica, identificando seus 

elementos constituintes e seus efeitos no processo de ensino-aprendizagem na Educação 

Básica.  

Específicos:  

 Conceituar a mediação pedagógica e seu papel no processo educativo.  

 Investigar os elementos que caracterizam a mediação pedagógica, com ênfase na 

dimensão afetiva.  

 Analisar exemplos de mediação pedagógica, usando como fonte de pesquisa 

diferentes materiais que serão trabalhados como “estudo de caso”, envolvendo: 

memorial (narrativa autobiográfica), entrevistas, filmes e artigos com pesquisa empírica. 

CONTEÚDOS 

 

1. Mediação pedagógica na perspectiva vigotskiana.  

2. Participação da dimensão afetiva no processo de mediação pedagógica.  

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



educação básica.  

METODOLOGIA  

 

       A metodologia do Projeto de PCC é fundamentada em uma perspectiva qualitativa 

de pesquisa, que caracteriza o processo de investigação como relacional e interpretativo, 

pois os pesquisadores são vistos como sujeitos intencionais, que participam ativamente 

da construção, análise e interpretação das informações sobre o objeto de estudo 

(DENZIN & LINCOLN, 2006). A questão central a ser atendida pela metodologia, 

neste projeto, é a análise do processo de mediação pedagógica.  

       O material da PCC será disponibilizado no SIGAA posteriormente.  

       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 (15 horas).  

2. Roda de conversa sobre experiências no processo de ensino-aprendizagem na 

educação básica – orientação coletiva em data e horário que será marcado 

posteriormente (2 horas). 

3. Oficina sobre a afetividade na relação sujeito-objeto de conhecimento e professor-

aluno – orientação coletiva em data e horário que será marcado posteriormente (2 

horas).  

4. Elaboração de um Memorial, com caráter autobiográfico, relatando experiências do 

participante em sua trajetória escolar, relativas à mediação pedagógica – atividade 

individual (1 hora).  

5. Realização de entrevista com 02 pessoas sobre um “Professor inesquecível” de sua 

trajetória escolar, com foco nas características da mediação pedagógica – atividade 

individual (10 horas).  

6. Realização de entrevista com 02 professores da educação básica sobre as 

características da sua mediação pedagógica e sobre suas concepções acerca do processo 

de ensino-aprendizagem – atividade individual (20 horas).  

7. Análise de um primeiro filme que retrata a trajetória de uma professora, focalizando 

os elementos que participaram da construção de sua mediação pedagógica e seus efeitos 

no desenvolvimento dos alunos. O filme a ser trabalhado será: “O sorriso de Monalisa” 

– atividade em grupo (10 horas).  

8. Análise de um segundo filme que evidencia a participação de um professor na 



produção de significados e transformação de comportamentos de um grupo de alunos, 

focalizando as características de sua mediação pedagógica. O filme a ser analisado será: 

“A onda” – atividade em grupo (10 horas).  

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

mediação pedagógica narradas nos memoriais, nas entrevistas, nos filmes e nas 

pesquisas empíricas (artigos), 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 

alunos envolvidos, fundamentado na teoria estudada – atividade em grupo (30 horas) 

 

       As atividades deverão ser desenvolvidas por grupos de 02 a 04 componentes. 

Posteriormente, os alunos receberão um roteiro com a descrição detalhada de cada 

atividade, assim como serão agendados os encontros para orientação coletiva. 

 

AVALIAÇÃO  

 

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

participação de cada aluno nas etapas para a realização do projeto. Os alunos deverão 

apresentar um relatório por grupo, tendo como anexo: resenhas dos textos, memoriais, 

síntese das entrevistas e a análise grupal dos filmes, além de uma auto-avaliação 

individual. O aproveitamento do Projeto dependerá da análise do material apresentado. 
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