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As práticas pedagógicas incluem desde o planejamento e a sistematização da dinâmica dos

processos de aprendizagem até a caminhada no meio de processos que ocorrem para além

da aprendizagem, de forma a garantir o ensino de conteúdos e atividades que são

considerados fundamentais para aquele estágio de formação do aluno, e, por meio desse

processo, criar nos alunos mecanismos de mobilização de seus saberes anteriores

construídos em outros espaços educativos.

O professor, em sua prática pedagogicamente estruturada, deverá saber recolher, como

ingredientes do ensino, essas aprendizagens de outras fontes, de outros mundos, de outras

lógicas, para incorporá-las na qualidade de seu processo de ensino e na ampliação daquilo

que se reputa necessário para o momento pedagógico do aluno.



Duas questões se mostram fundamentais na organização das práticas pedagógicas: articulação com as

expectativas do grupo e existência de um coletivo.

As práticas pedagógicas só podem ser compreendidas na perspectiva da totalidade, ou seja, essas práticas e

as práticas docentes estruturam-se em relações dialéticas pautadas nas mediações entre totalidade e

particularidade. Quando se realça a categoria totalidade como marcante e essencial ao sentido de prática

pedagógica, pretende-se entendê-la como expressão de um dado momento/espaço histórico, permeada pelas

relações de produção, relações culturais, sociais e ideológicas. Desse modo, como prática social, a prática

pedagógica produz uma dinâmica social entre o dentro e o fora (dentrofora) da escola. Isso significa que o

professor sozinho não transforma a sala de aula, as práticas pedagógicas funcionam como espaço de diálogo

quando se configuram como ressonância e reverberação das mediações entre sociedade e sala de aula.



Currículo x Práticas Pedagógicas 

O currículo escolar em ação pressupõe práticas educativas

quando os docentes desencadeiam ações planejadas, das quais

têm controle apenas parcial, adaptando-as e corrigindo-as, à

medida que a ação acontece. Aí o currículo escolar se configura

nas práticas pedagógicas, que, por sua vez, são conjuntos de

tarefas que vão sendo realizadas no tempo da aula, não se

restringindo ao espaço de sala de aula.



Considerando que,

• […] o conjunto de tarefas de aprendizagem que os alunos/as

realizam, das quais extraem a experiência educativa real, que

podem ser analisadas nos cadernos e na interação da aula e que

são, em parte, reguladas pelos planos ou programações dos

professores (-as) – é o chamado currículo em ação. Este nível de

avaliado, é o conteúdo real da prática educativa, porque é onde o

saber e a cultura adquirem sentido na interação e no trabalho

cotidianos (SACRISTÁN, 1998a, p. 138).
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