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CAPÍTULO XVIII 

PRÁTICA PEDAGÓGICA: CONSTRUINDO SABERES PARA O PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

Girlene Rosa de Souza Silva74; Alzineide da Silva Nascimento75; 

Claudia Zilene Grigorio Antunes76; Francisca das Chagas dos Santos Almeida77. 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.01-18 

 

RESUMO: 

Assim, por longos períodos, algumas práticas exercidas no ambiente escolar 

padronizaram suas atividades pedagógicas, favorecendo a reprodução de desigualdades 

sociais a partir da exclusão das pessoas que não se encaixavam nos modelos que eram 

estabelecidos. Atualmente entende-se que a educação e a escola estão buscando 

metodologias que aprimorem o processo relacional e interativo para favorecer o 

desenvolvimento do ensino aprendizagem. Este estudo tem como objetivo analisar a 

importância da prática pedagógica durante o processo de ensino e aprendizagem da 

criança, bem como refletir sobre a atuação do docente e o ato de ensinar. O procedimento 

metodológico utilizado neste estudo foi a pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, 

onde é compreendido pela revisão da literatura sobre as principais teorias que norteiam o 

trabalho, como:  Freire (1996), Coll (2004), Neto (2006) e Albuquerque (2000). Portanto, 

o ensino deve ser instigador e motivador, de maneira que para promover uma 

aprendizagem satisfatória, que englobe tanto o professor quanto o aluno.  

PALAVRAS-CHAVE: Prática Pedagógica. Ensino. Aprendizagem.  

 

 

ABSTRACT: 

Thus, for long periods, some practices practiced in the school environment standardized 

their pedagogical activities, favoring the reproduction of social inequalities based on the 

exclusion of people who did not fit the established models. Currently, it is understood 

that education and the school is looking for methodologies that improve the relational and 

interactive process to favor the development of teaching and learning. This study aims to 

analyze the importance of pedagogical practice during the child's teaching and learning 
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process, as well as reflecting on the role of the teacher and the act of teaching. The 

methodological procedure used in this study was a qualitative bibliographic search, where 

it is understood by the literature review on the main theories that guide the work, such as: 

Freire (1996), Coll (2004), Neto (2006) and Albuquerque (2000 ). Therefore, teaching 

should be instigating and motivating, so that to promote satisfactory learning, which 

encompasses both the teacher and the student. 

KEYWORDS: Pedagogical practice. Teaching. Learning. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A criança quando nasce, começa a vivenciar experiências significativas com seus 

pares que darão sentido a determinadas ações e reações dentro e fora dos contextos de 

aprendizagem. Assim, não se constitui tarefa fácil investigar essa temática por ser um 

assunto sem tanto debate no contexto educacional, mas aqui nos propomos a abordá-lo 

por tratar-se de tema relevante para a organização do trabalho pedagógico fora e dentro 

do ambiente escolar.  

Assim, por longos períodos, algumas práticas exercidas no ambiente escolar 

padronizaram suas atividades pedagógicas, favorecendo a reprodução de desigualdades 

sociais a partir da exclusão das pessoas que não se encaixavam nos modelos que eram 

estabelecidos. Pois, existia um tipo específico de aluno aceitável em sala de aula, 

disciplinado, educado e passível de ser moldado, esquecendo-se que esse sujeito é um ser 

ativo e participativo de muitos contextos que possibilita múltiplas aprendizagens, nada 

disso era levado em consideração.  

É perceptível que na abordagem tradicional de educação, o ato de ensinar pode 

ser associado à exposição verbal do professor, no qual cabe aos alunos receber e proceder 

à fixação e reprodução dos conteúdos é notório que os conhecimentos prévios não são 

levados em consideração. Se a aprendizagem é associada à memorização ou 

armazenamento de informações, a relação professor-aluno provavelmente é impessoal e 

transmitida, não favorece a relação dialógica, a identificação de elementos subjetivos que 

podem ser considerados para possibilitar uma prática mais eficiente. 
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Dessa forma, o trabalho tem como objetivo analisar a importância da prática 

pedagógica durante o processo de ensino e aprendizagem da criança, bem como refletir 

sobre a atuação do docente e o ato de ensinar; 

Contudo, atualmente entende-se que tanto a educação como a escola está 

buscando metodologias que aprimorem o processo relacional e interativo para favorecer 

o desenvolvimento do aluno, nesse caso vê-se então a necessidade de estudar e investigar 

diversos conteúdos que estejam fora dos parâmetros curriculares, cuja finalidade de 

experimentar novas técnicas que possibilitem o avanço da aprendizagem, porém sem 

deixar de trabalhar o currículo existente, intencionando fazer um paralelo de conteúdos 

sistematizados na escola com práticas inovadoras. 

O procedimento metodológico utilizado neste estudo foi a pesquisa bibliográfica 

de cunho qualitativo, onde  é compreendido pela revisão da literatura sobre as principais 

teorias que norteiam o trabalho. De acordo com Gil (2007), a pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos. 

Para fomentar essa pesquisa buscamos subsídios teóricos nos autores: Freire 

(1996), Coll (2004), Neto (2006) e Albuquerque (2000). A partir destes livros, como em 

outras fontes de pesquisa, artigos, periódicos, livros e revistas foram feitas leituras 

reflexivas, fichamento de textos dedicados a assimilar e compreender melhor o contexto 

do tema escolhido. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A escola é um dos lugares privilegiados para a construção e obtenção de saberes 

e de práticas de ensino, oferece metodologias que envolvem o aprimoramento e 

aprofundamento de atividades para despertar o interesse e os conhecimentos dos 

indivíduos envolvidos no cotidiano escolar. Para se ensinar é preciso muito mais que 

estudo e dedicação contínua, se faz necessário ter um olhar mais humanizante e sensível 

para o fazer pedagógico. Compreender, aceitar e respeitar as diversidades e 

singularidades de cada sujeito. Também não é possível ir para uma sala de aula e querer 
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praticar uma boa prática, sem compreender pelos menos alguns critérios básicos para 

ensinar. E claro não se apegar somente a “poucas” pesquisas com intuição que já sabe o 

suficiente, na prática pedagógica nunca saberemos o suficiente, sempre tem algo mais a 

se buscar, sempre podemos melhorar.  

Assim, percebe-se que o currículo aparece como orientador absoluto das práticas 

pedagógicas, onde são definidas com base nos conteúdos, muitas vezes sem a 

consideração das formas como os alunos aprendem. No momento de realização das 

atividades que são frequentemente padronizadas, muitas vezes, nota-se um espaço 

limitado para os processos relacionais e o desenvolvimento de práticas dialógicas que 

permitam ao professor conhecer as singularidades de seus alunos. 

De acordo com Neto (2006), a prática pedagógica pode ser entendida como uma 

relação entre os sujeitos pedagógicos e o conhecimento, onde a relação professor-aluno 

aparece como um elemento central dessa relação. O autor destaca que a relação 

pedagógica possui um caráter público e um caráter privado. Dito isso, o caráter público 

se refere aos elementos institucionais como o currículo, a organização estrutural dos 

níveis de ensino, a carga horária, os materiais didáticos, dentre outros. Enquanto o caráter 

privado se refere à “intimidade” da sala de aula, onde professor e alunos vão construindo 

um estilo próprio de se relacionar no contexto pedagógico. 

Existem múltiplas pesquisas e concepções envoltas dos termos “ensinar” e 

“aprender”, vejamos essas palavras nos sugerem que: ensino é transmitir o que sabemos, 

e aprender é aquilo que ouvimos ou vemos. Porém, vai mais além do que 

compreendemos. Com isso, ensinar e aprender são duas ações que necessariamente 

devem estar ligadas na sala de aula, pois o ensino deve instigar a aprendizagem, e 

promover conhecimentos de acordo com as metodologias aplicadas pelo educador.  

Pode-se levar em conta que os métodos pedagógicos do professor e seu 

comportamento diante da prática de ensinar tenham uma série de reações no 

desenvolvimento cognitivo do aluno, por isso a necessidade de reconhecer que ao ensinar 

precisamos desenvolver uma aprendizagem satisfatória e não apenas um conhecimento 

repetitivo ou sistemático entendeu que: 
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De fato, são pesquisas dirigidas fundamentalmente a estabelecer 

relações significativas do ponto de vista estatístico entre determinadas 

variáveis relativas ao processo de ensino – e que informam acerca do 

comportamento do professor, do aluno, e de suas inter-relações – e as 

variáveis escolhidas como indicadores do produto de ensino – definido 

a partir do nível de êxito dos objetivos educacionais por parte dos 

alunos (COLL, 2004, p. 248). 

Ter uma prática humanizadora é essencial para a construção de saberes, 

respeitando os níveis de desenvolvimento e reconhecendo que há uma multiplicidade de 

subjetividades que precisam ser compreendidas e trabalhadas dentro do espaço de cada 

um, resultando em um ensino que eleve a aprendizagem. É analisada a importância do 

ensinar incorporando habilidades cujo objetivo é criar relações e construtivas ao 

desenvolvimento, visibilizando o quanto um vínculo entre professor aluno é significativo 

na aprendizagem. Sabe-se que, além do professor o aluno também torna-se o um ponto 

central do ensino e aprendizagem, como ressalta o autor: 

As contribuições dos alunos – nas quais estão envolvidos processos 

psicológicos de natureza diversa, tanto cognitivos como afetivos, 

emocionais e motivacionais – são portanto, os elementos mediadores 

entre ação educacional e de ensino do professor e os resultados da 

aprendizagem (COLL, 2004, p. 250). 

Portanto, entende-se que o ensino e aprendizagem estão envolta de diversos 

pontos aos quais foram explanados aqui, e passa por processos e práticas para se obter 

um resultado almejado, e uma aprendizagem significativa cujo métodos de ensino. Para 

possibilitar a eficácia do ensino/aprendizagem, os sujeitos que fazem parte desse processo 

não devem se ater somente ao conteúdo, ou podemos até dizer às práticas sistemáticas 

que contemplam o currículo, pois além dessas metodologias já existentes, existem outros 

meios que possibilitam o desenvolvimento do cognitivo humano. 

Entretanto é necessário que compreendamos a respeito das peculiaridades do 

ensinar e a atuação do professor nesse contexto. Assim, surge a seguinte indagação: o que 

é ensinar? Existem determinados conceitos que caracterizam esse termo, porém quando 

falamos sobre ensinar surgem inúmeras de dúvidas, as quais precisam ser exploradas e 

que precisam ser revertidas em confiança. Entender o que é ensinar é muito importante, 

se faz primordial compreender que estar em sala de aula não é apenas transferir 

conhecimento, mas também usar as ferramentas que o ensino possibilita.    
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O fazer pedagógico é complexo e diverso, exige dedicação, estudo e pesquisa para 

exercer com qualidade aquilo que se propõe em sala de aula. Então, pode ser entendido 

que ensinar é um processo contínuo, pode acontecer indiretamente, em qualquer lugar. 

Quando falamos em prática educativa vem a surgir diferentes indagações: será que estou 

exercendo uma prática que realmente tenha bases sólidas? É preciso averiguar, e se 

policiar continuamente. 

Com isso, ensinar é fazer o outro pensar além do que se pode ver, é enxergar 

através das inúmeras barreiras que nos impossibilitam de nos tornamos críticos e seres 

auto pensantes e o educador tem um compromisso com o aluno de não somente repassar 

conteúdos sistematizados, mas ter intencionalidade de formar para a sociedade e de 

construir saberes pragmático. 

Ensinar exige da parte do educador uma sensibilidade de compreender a realidade 

do outro, permitindo que expressem suas opiniões e ideias, possibilitando que o aluno 

tenha autonomia, o que é essencial. O professor não deve apenas só falar, mas criar uma 

interação com todos, pois o ensino ocorre a partir de diversos pontos de vista, aceitando 

opiniões contrárias, havendo discussões construtivas, e todas essas atividades com a 

participação do educador, auxiliando nas reflexões. 

Ensinar exige pesquisa, exige criticidade, exige rigorosidade metódica, exige 

respeito aos saberes dos educandos, exige estética e ética, exige corporeificação das 

palavras pelo exemplo, exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de 

discriminação, exige comprometimento, exige reflexão crítica sobre a prática em si 

mesma, independente da opção política do educador (FREIRE, 1999). 

Acreditar na mudança é uma chave fundamental para se conseguir ter bons 

resultados, não posso pensar em mudança se antes dela não pensar em melhorias, em 

aperfeiçoar-me e alcançar os objetivos almejados. É então que a mudança entra em 

contato direto com a reinvenção do professor, praticamente um auxilia o outro. Pois 

vejamos, uma rotina na sala de aula tendo todos os dias as mesmas práticas, é algo que se 

torna cansativo e com pouco conteúdo absorvido. Desse modo é indispensável a 

criatividade do professor, de inventar, de criar, de explorar o que se tem de melhor para 

exercer uma boa metodologia com assuntos que despertem o interesse.   
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Compreende-se que, por meio da educação e por meio do ensino, estamos abrindo 

um caminho de oportunidades para aqueles que têm como objetivo aprender e conhecer 

o mundo. O professor pode ser enxergado como um espelho dentro da sala de aula, que 

muitas vezes reflete um poço de saberes aos quais nos espelhamos para ser. Porém por 

outro lado sabemos que existem também outros que espelham negativamente, usando dos 

conhecimentos que possui como instrumento para se sobressair-se em cima de outras 

pessoas, e dessa forma não é possível haver bom diálogo como troca de conhecimento, 

apenas a arrogância está sendo exaltada, mas não é esse o propósito de ensinar. 

Ensinar é respeitar as diferenças do outro, provocando respeito mútuo, 

conhecendo as diversidades existentes na sala de aula e aprendendo a trabalhar com elas 

de forma autêntica e dinâmica. É poder ser idealizador, procurando absorver as opiniões 

e usá-las a favor de sua metodologia para aplicar práticas que obtenham bons resultados 

e que sejam impregnados de conhecimentos que tenham um fundamento significativo.  

Diante desse breve estudo sobre o ensino e suas complexidades, podemos agora adentrar 

em outro assunto que tem é o complemento do ensino, a aprendizagem.  

O desenvolvimento cognitivo de cada indivíduo é singular e é considerado que, 

cada pessoa se desenvolve e aprende no seu próprio espaço de tempo. Cada criança possui 

etapas de aprendizagem, ou seja, não podemos comparar que uma certa criança aprendeu 

noções de lateralidade em tal idade e outra terá o mesmo processo de desenvolvimento e 

cada processo de aprendizagem tende a se expandir de acordo com seu cognitivo. Diante 

disso podemos ressaltar que: 

Levando em conta tais critérios, Piaget concebe o desenvolvimento 

cognitivo como uma sucessão de estágios e sub-estágios caracterizados 

pela forma particular de como os esquemas de ação ou conceituais se 

organizem e se combinem entre si formando estruturas. Desse modo, a 

descrição que nos é oferecida do desenvolvimento cognitivo em termos 

de estágios é uma visão estrutural e inseparável da análise formalizante 

(COLL, 2004, p. 46). 

Portanto, os estágios de desenvolvimento devem ser considerados de extrema 

relevância no processo de aprendizagem, tendo em vista as etapas que explicam o 

desenvolvimento, sendo elas: maturação, experiência com objetos e experiência com as 

pessoas, que de fato são fatores fundamentais para compreender o desenvolvimento. A 
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maturação pode ser vista como uma solidificação de estruturas cognitivas, que procede a 

partir do seu crescimento e evolução. Em seguida pode ser explicada a experiência com 

objetos, que através do tato a criança entra em contato direto com mundo, conhecendo e 

variadas formas e texturas, explorando uma nova descoberta e a partir da reação do 

indivíduo pode-se ver respostas positivas ou negativas, diante do novo.  

E claro, a vivência e relação com as pessoas trata-se de um fator importante no 

desenvolvimento da aprendizagem, sabe-se que nossas relações pessoais podem 

influenciar as características do outro, e de fato ocorre com uma criança que está em fase 

de descoberta do mundo tenta absorver e reproduzir as variadas ações que sejam 

direcionadas a ela, de acordo com sua capacidade e aprender aquilo que é convencional 

ao seu cognitivo. 

Deste modo, para o educador tornar uma educação mais fundamentada, é 

necessário basear-se em conceitos propriamente ditos como senso comum, e 

principalmente levar em conta a maneira como aprendem, essas determinadas condições 

surgem das relações interpessoais ou até mesmo intrapessoais. Com suporte nas relações 

do cotidiano é possível compreender que a partir de uma comunicação breve ou não, 

ocorre uma troca de ideias aleatórias que transforma-se em um movimento cultural de 

interação com o outro, de tal forma, “[...] a conversa surge como uma experiência que 

vivemos e que vai nos constituindo, pois nos desafia a pensar com o outro sobre o mundo 

que vivemos e fazemos [...]” (ALBUQUERQUE, 2010, p. 17). Essa ação indica que 

estamos nos modificando e modificando o outro, a partir da conversação, em um processo 

de trocas de subjetividades em atividades do cotidiano. 

 

CONCLUSÃO 

Portanto, diante de tudo que foi pesquisado, estudado e analisado, a pesquisa visou 

analisar a importância das práticas pedagógicas no processo de ensino aprendizagem da 

criança, como compreender a atuação do docente e o ato de ensinar além da construção 

de novos saberes.   



 

 

 

 

 

267 

 

Diante do que já foi abordado, a escola é marcada por um o ensino tradicional 

basicamente conteudista, seguido de uma aprendizagem repetitiva, memorizada e que não 

contempla as especificidades e as particularidades do sujeito. A fim de desenvolver uma 

aprendizagem crítica/reflexiva, tais práticas tornam o ensino monótono e pouco relevante 

para o desenvolvimento cognitivo.   

Trazer essa metodologia de ensino que é especificamente trabalhar com 

embasamento no sujeito, e seu desenvolvimento humano, é poder enxergar o outro com 

sensibilidade, ter empatia e considerar que as subjetividades são inatas, estamos sempre 

em construção, modificando a si mesmo e o outro também. Explanar essas questões em 

ambiente escolar é de suma importância, pois fazer o outro refletir e criar um senso crítico 

por meio do que ele compreende, é dar voz e permitir ser ouvido também. 

As experiências acarretadas pelo cotidiano têm uma bagagem de conhecimentos 

interessante e que podem ser bastante proveitosas para a interação dos sujeitos com os 

conteúdos abordados, as vivências do cotidiano desencadeiam aprendizagens que podem 

ser tragas para promover o diálogo dentro da sala de aula, refletindo no contexto 

pedagógico que está sendo apresentado. Por isso acredita-se que o cotidiano é um campo 

de aprendizagens mútuas que serve como uma ponte para obter bons resultados no 

desenvolvimento educacional. 

Por fim, o ensino deve ser instigador e motivador, de maneira que para promover 

uma aprendizagem satisfatória desta forma se faz necessário trabalhar contemplando um 

ensino cujo embasamento é: compreender que cada indivíduo possui potencialidades 

ímpares e relativas, ou seja, cada um aprende no seu próprio espaço/tempo, considerar os 

fatores de que o aluno tem particularidades, convicções e ideais que podem ser 

amplificados e estimulados de acordo com o ensino. Tudo contribui para uma boa 

formação crítica e intelectual dos sujeitos. 
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Faculdade de Brasília (FABRAS). Atualmente trabalho como Professor de Matemática e 
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Graduada na área da educação - Alfabetização e Letramento, na Faculdade do Vale Elvira 

Dayrelle. Pós-Graduada na área da educação - Educação Infantil na Faculdade do Vale 

Elvira Deyrelle. Professora do município de Pendências a 11 anos. 
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