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RESUMO 

A formação de professores no Brasil se dá por meio de diversas modalidades de ensino, em que 

os graduandos cumprem disciplinas das áreas pedagógica e específica. Durante a formação 

inicial docente, o licenciando desenvolverá competências e habilidades para auxiliar na sua 

formação profissional, vivenciará as atividades de práticas pedagógicas que o aproxima da 

realidade escolar, em que terá a oportunidade de articular teoria e prática, em busca de uma 

formação docente de qualidade. É em meio a esse contexto e de suas particularidades que se 

encontram as políticas públicas para formação de professores, com intuito de promover a 

eficácia desse processo formativo. Desse modo, o presente estudo teve como objetivo 

compreender quais os impactos do Programa Residência Pedagógica (PRP) Edital Capes 

06/2018 da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN, Campus Central) na 

formação inicial do docente das Ciências Biológicas. Sendo assim, o estudo foi dividido em 

três etapas: a primeira, um estado do conhecimento, é uma análise das dissertações sobre a 

formação de professores de Ciências Biológicas dentro de um recorte temporal de 10 anos; a 

segunda traz uma análise documental que rege o PRP 2018, subprojeto PRP 2018 e demais 

documentos que conversam sobre a formação inicial de professores e, por fim, na terceira etapa 

a organização de um processo de análise do programa por parte dos alunos participantes. Em 

nossa primeira etapa, dentre as dissertações analisadas, 14 no total, foram diagnosticados cinco 

grupos/temas, são eles: prática como componente curricular; políticas públicas na formação 

docente; contribuição do uso de textos de divulgação científica; materiais didáticos lúdicos e 

diretrizes curriculares nacionais. A partir da análise das dissertações, é notório inferir que a 

formação de professores de Ciências Biológicas aborda vários aspectos no seu processo 

formativo, mas sempre havendo interação entre eles, pois possuem como base as diretrizes 

curriculares nacionais. Seguindo, a partir da análise documental, foi possível compreender que 

tais documentos são bem interligados e buscam proporcionar ao licenciando uma aproximação 

com a realidade escolar durante a sua formação inicial, a fim de promover uma formação 

docente de qualidade, o desenvolvimento de competências e habilidades. Por fim, na terceira 

fase de pesquisa foi realizada a aplicação de uma escala de Likert e um questionário aberto com 

os residentes que participaram do PRP 2018 de modo a identificar os possíveis impactos do 

programa na formação docente dos licenciandos do curso de Ciências Biológicas UERN. De 

acordo com os dados obtidos nessa fase da pesquisa, foi possível diagnosticar que o PRP 

proporcionou impactos positivos na formação desses residentes. Além disso, mostrou que os 

residentes compreendem que o programa impacta de forma positiva em sua formação, 



proporcionando momentos de ambientação escolar, regência, articulação entre teoria e prática, 

conhecimento da gestão escolar e a colaboração dos preceptores e docente orientador em sua 

formação. Com a análise de dados do questionário aberto, compreendemos de forma mais 

ampla as especificações dessas opiniões e compreendemos o quão valioso é a participação nesse 

programa, onde cada um é responsável e encara esse processo formativo em sua forma 

particular de construir seu perfil profissional docente. Ao fim, compreendemos que o PRP 

estreita os laços entre a IES, a rede pública de educação básica e os licenciandos em sua 

formação inicial, promovendo reflexão na construção do conhecimento profissional e 

colaborando com a qualidade de ensino e aprendizagem nas escolas da rede pública que passam 

por uma situação de desvalorização.  Ressaltamos, que esse estudo pretendeu mostrar que as 

políticas públicas na educação são de extrema relevância e que contribuem de forma efetiva 

tanto para os licenciandos quanto para a própria educação básica. 

Palavras-chave: Formação inicial, Políticas públicas de formação, Residência Pedagógica, 

Docente de Ciências Biológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The training of teachers in Brazil takes place through several teaching modalities, in which 

undergraduates fulfill disciplines in the pedagogical and specific areas. During initial teacher 

training, the licentiate will develop skills and abilities to assist in their professional training, 

will experience the activities of pedagogical practices that bring them closer to the school 

reality, in which they will have the opportunity to articulate theory and practice, in search of a 

teacher training of quality. It is in the midst of this context and its particularities that public 

policies for teacher education are found, with the aim of promoting the effectiveness of this 

training process. Thus, this study aimed to understand the impacts of the Pedagogical Residency 

Program (PRP) Edital Capes 06/2018 of the State University of Rio Grande do Norte (UERN, 

Campus Central) on the initial training of teachers in Biological Sciences. Thus, the study was 

divided into three stages: the first, a state of knowledge, is an analysis of dissertations on the 

training of Biological Sciences teachers within a 10-year time frame; the second brings a 

documental ring that governs the PRP 2018, PRP 2018 subproject and other documents that 

discuss initial teacher training and, finally, in the third stage, the organization of a process for 

analyzing the program by the participating students. In our first stage, among the analyzed 

dissertations, 14 in total, five groups/themes were diagnosed, namely: practice as a curricular 

component; public policies in teacher training; contribution from the use of scientific 

popularization texts; playful teaching materials and national curriculum guidelines. From the 

analysis of the dissertations, it is clear to infer that the formation of Biological Sciences teachers 

addresses several aspects in their training process, but there is always interaction between them, 

as they are based on the national curriculum guidelines. Following, from the document analysis, 

it was possible to understand that such documents are well interconnected and seek to provide 

the licentiate with an approach to the school reality during their initial training, in order to 

promote quality teacher training, the development of skills and abilities . Finally, in the third 

phase of the research, a Likert scale and an open questionnaire were applied to residents who 

participated in the PRP 2018 in order to identify the possible impacts of the program on the 

teacher training of undergraduate students of the UERN Biological Sciences course. According 

to the data obtained at this stage of the research, it was possible to diagnose that the PRP 

provided positive impacts on the training of these residents. In addition, it showed that residents 

understand that the program has a positive impact on their training, providing moments of 

school setting, conducting, articulation between theory and practice, knowledge of school 

management and the collaboration of tutors and guiding teachers in their training. With the 

analysis of data from the open questionnaire, we understand more broadly the specifications of 



these opinions and understand how valuable is the participation in this program, where each 

one is responsible and faces this training process in their particular way of building their 

professional teaching profile. In the end, we understand that the PRP strengthens the ties 

between the IES, the public basic education network and the undergraduates in their initial 

training, promoting reflection in the construction of professional knowledge and collaborating 

with the quality of teaching and learning in public schools that go through a situation of 

devaluation. We emphasize that this study intended to show that public policies in education 

are extremely relevant and that they effectively contribute both to undergraduates and to basic 

education itself. 

 

Keywords: Initial training, Public training policies, Pedagogical Residency, Biological 

Sciences Teacher. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente a formação de professores no Brasil é promovida pelas Instituições de 

Ensino Superior (IES) através das modalidades presenciais, semipresenciais e Ensino a 

Distância - EAD, como prevê as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN, 2019). Dessa forma, 

também ocorre com a licenciatura em Ciências Biológicas, em que durante os cursos, os 

professores em formação inicial (licenciandos) irão se deparar com inúmeras disciplinas 

específicas da área, disciplinas pedagógicas, estágios curriculares e demais ações de práticas 

docentes, entre outras atividades de formação. 

Segundo García (2013), os docentes que fazem parte dessas instituições formadoras são 

profissionais especializados que possuem graduação, pós-graduação Lato e/ou Stricto Sensu, 

nas áreas pedagógicas e específica dos cursos de formação que atuam. Desse modo, seguem um 

currículo com conteúdo sequenciado, formando o discente para capacitá-lo a exercer suas 

futuras atividades profissionais, buscando desenvolver habilidades necessárias para a atuação 

do docente. 

Mais especificamente durante o processo formativo inicial do professor de Ciências 

Biológicas, o indivíduo irá encontrar uma diversidade de nomenclaturas e conceitos que farão 

parte do seu cotidiano, o que requer desse futuro docente o desenvolvimento de saberes, além 

de um vasto conhecimento sobre as ciências. Para que os seus futuros alunos compreendam 

termos científicos que estão relacionados a si e a tudo que está a sua volta, seja quando aborda 

o estudo do corpo humano, dos animais, das plantas, da água e do ar, o docente precisa estar 

bem preparado também em suas habilidades didático-pedagógicas, de modo a auxiliar o 

processo de aprendizagem dos discentes.  

Deste modo, pensar a formação inicial do professor de Ciências Biológicas é de grande 

importância e auxilia, em consequência disso, na formação de indivíduos capazes de fazer 

relação do conteúdo e sua realidade social. Assim como destaca Estácio (2015), a ciência é uma 

atividade social indispensável para o desenvolvimento da sociedade, pois constrói 

conhecimento significativo para gerar e solucionar problemas. Nessa perspectiva, cabe ao 

docente realizar atividades atrativas que permitam a exploração e a construção de conhecimento 

em ciências. 

Neste contexto, e buscando sumarizar o que foi apontado previamente, os professores 

devem ter domínio sobre metodologias, práticas e conteúdos na perspectiva de trazer melhoria 

para o processo de ensino de Ciências Biológicas, formando indivíduos que possuam 
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conhecimento crítico e reflexivo sobre o mundo, além de poder direcionar os mesmos para o 

seu desenvolvimento científico, tecnológico e social.  

A construção desses conhecimentos, saberes e práticas docentes acontecem de forma 

sistemática e gradual, em que tudo é regido pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), que 

define as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de nível superior, além da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996), que objetiva organizar e estruturar 

todos os níveis de ensino. É através de tais documentos que se regem as construções dos cursos 

de formação em todo país. 

O CNE é responsável, nesse contexto de formação inicial que estamos discutindo em 

nosso trabalho, dentre outras ações, pela organização das particularidades dos cursos de ensino 

superior, pois as disciplinas a serem cumpridas pelos licenciandos são organizadas em 

disciplinas específicas da área, as pedagógicas, além dos estágios curriculares. Desse modo, o 

Conselho acaba por direcionar o que a formação inicial deve cumprir, seguindo a LDB, 

apresentando quais os objetivos a educação superior devem alcançar durante a formação dos 

graduandos, buscando a evolução do conhecimento científico e do pensamento reflexivo, para 

serem aptos a lidar com a realidade de suas profissões e desenvolvimento da sociedade 

brasileira (BRASIL, 1996). 

Desta feita, os licenciandos devem cumprir a sua carga horária das diversas atividades 

pensadas e propostas pelos seus colegiados, apoiados pelos documentos oficiais, cursando uma 

quantidade de horas destinadas para cada atividade. Importante destacar ainda que tais 

disciplinas e atividades devem ser articuladas para haver interação, aliando o conhecimento 

adquirido com a teoria e, por fim, colocando em prática tais conhecimentos durante os estágios 

supervisionados, em programas de formação para a docência, de pesquisa, de extensão e/ou 

monitorias. O essencial é que essa prática ocorra ainda durante o processo de formação inicial 

docente. 

Ainda discutindo a prática, uma excelente forma de possibilitar que ela aconteça é 

através da sua realização diretamente em instituições de ensino básico. Morais e Ferreira (2014) 

relatam que durante a inserção dos graduandos nas escolas eles realizam a interação teoria e 

prática de modo a mobilizar diversos saberes, desenvolvendo sua prática profissional o que 

corrobora para que reflitam, questionem e busquem soluções para os dilemas envolvidos nessas 

atividades docentes. 
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E é em meio a esse contexto da formação de professores e as ações práticas de inserção 

que devem ocorrer nesse processo formativo, podemos perceber o surgimento das políticas 

públicas de formação docente nas últimas décadas para tal fim, se articulando como um possível 

novo componente que é implementado com o intuito de promover uma formação de professores 

eficaz, abrangendo, assim, todas as áreas de ensino. Para Guerra e Morais (2017), as políticas 

públicas educacionais configuram as decisões do governo em relação ao ambiente escolar 

enquanto espaço de ensino aprendizagem.  

Variadas políticas públicas estão fortemente presentes nos cursos de licenciatura 

atualmente, e que envolvem diretamente a formação de professores, tais como, o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa Residência Pedagógica 

(PRP).  

No que diz respeito ao PIBID, este foi implementado em 2008 e em 2018 passou por 

uma forte reformulação. O programa faz a ligação entre o licenciando e o ambiente escolar, 

para que o futuro professor possa vivenciar a realidade do seu ambiente de trabalho. Com a 

reformulação, em 2018, os licenciandos participantes do programa devem estar cursando a 

primeira metade do curso, assim estimulando o aluno a observar e desenvolver sua reflexão 

sobre a prática profissional no cotidiano escolar (CAPES, 2019) já nos primeiros semestres de 

sua formação inicial.  

Morais e Ferreira (2014) relatam que a partir do momento em que os bolsistas são 

inseridos na escola e estão adquirindo conhecimentos teóricos nas universidades, eles 

movimentam diversos saberes assegurando a prática profissional, buscando soluções para 

problemas que envolvem essa prática. Nessa perspectiva, Matos e Silva (2017, p. 5009) ainda 

afirmam que se deve unir teoria e prática ao formar professores, conforme discutido 

previamente, inserindo-os na escola básica como uma ação válida e reiterativa. Cabe destacar 

que, durante o período que o aluno é bolsista do PIBID, ele não possui autonomia da sala de 

aula, porém ele trabalha juntamente com o professor supervisor da unidade escolar, 

contribuindo com as ações pedagógicas docentes. 

Já o PRP, nosso objeto de estudo neste trabalho de dissertação, foi lançada pela Capes 

em março de 2018, mesmo período que houve a reformulação do PIBID. Silva e Cruz (2018) 

relatam que discussão sobre esse programa não é novidade no Brasil e que desde 2007 a 

proposta foi lançada e diz ter a residência médica como inspiração, apontando-a como avanço 

na formação de professores. Ao decorrer dos anos a proposta atravessou vários debates e veio 
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a ser instituída apenas em 2018, em que o edital CAPES 06/2018 rege suas particularidades e 

objetivos. O programa contempla os graduandos que já tenham cursado no mínimo 50% do 

curso. O edital em questão aponta que os participantes bolsistas deverão cumprir uma carga 

horária total de 440 horas, em que 100 horas são de regência e as demais horas estão divididas 

em ambientação escolar, imersão, intervenção pedagógica, elaboração de relatório final, 

avaliação e socialização de atividades. Na escola de atuação o professor da disciplina será o 

preceptor do graduando e terá orientação do docente da IES (CAPES, 2018). Dessa forma, 

durante o período destinado à regência, o aluno terá uma maior autonomia na sala de aula, 

estando totalmente imerso na realidade do seu futuro ambiente de trabalho, praticando a relação 

entre teoria e prática e desenvolvimento de saberes e habilidades exigidos pela profissão 

docente. 

Para a construção desta dissertação foram estabelecidos objetivos que culminaram na 

subdivisão de cinco capítulos, organizados e desenvolvidos por meio da construção de uma 

introdução, objetivos, fundamentação teórica, a elaboração de um estado do conhecimento, em 

seguida uma análise documental e, posteriormente, a aplicação de uma escala de Likert e um 

questionário aberto.  

No primeiro capítulo desta pesquisa foi realizada a construção de informações básicas 

sobre a formação inicial de professores, tecendo com a especificidade do curso de ciências 

biológicas, além de buscar abordar como se dá e quais políticas públicas se encontram nesse 

cenário. Em seguida, foi diagnosticado o problema da pesquisa e a justificativa do porquê 

desenvolveu-se esta dissertação, de modo a deixar claro os direcionamentos e a importância 

para sua elaboração como fonte de pesquisas futuras. 

No segundo capítulo foi definido um objetivo geral para ser o alicerce da pesquisa. É a 

partir dele em que foi realizada a definição dos três objetivos específicos que orientaram a 

elaboração de cada um dos passos para a aquisição e análise dos dados que compõem os demais 

capítulos dessa produção acadêmica, de modo a tentar responder as inquietações presentes na 

justificativa. 

Posteriormente, em nosso terceiro capítulo, foi desenvolvido um aprofundamento da 

literatura, promovendo a construção de uma fundamentação teórica que aborde e reflita sobre 

os temas base de nossa pesquisa, os quais podemos destacar: o ensino de ciências biológicas, a 

formação inicial de professores, as políticas públicas presentes na formação de professores, e 

os dois programas que mais se destacam atualmente nesse processo formativo, que são o 
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Programa Institucional De Iniciação À Docência (PIBID) e o Programa Residência Pedagógica 

(PRP). Este último sendo o “personagem principal” do nosso estudo. 

No quarto capítulo apresentam-se todas as características da pesquisa e quais as 

ferramentas (teóricas, de coleta e de análise de dados) utilizadas para o  desenvolvimento dela  

mesma, tendo como base de uma fundamentação metodológica, que se apresenta em todo 

capítulo. Ainda nesse ponto de construção da dissertação é descrito todo o percurso 

metodológico que foi cumprindo para atender cada um dos objetivos elaborados no capítulo 

dois, os métodos de tratamento de cada uma das etapas, definição do público abordado e de que 

modo cada fase aconteceu. 

No quinto e último capítulo, deu-se o desenvolvimento das três etapas definidas para 

atender os objetivos da dissertação. Na primeira etapa é desenvolvida um estado do 

conhecimento com trabalhos a nível de mestrado acerca da formação de professores de ciências 

biológicas, visando entender como acontece atualmente esse processo formativo e quais 

temáticas estão envolvidas nesse contexto. Seguindo para a segunda etapa, foi desenvolvida 

uma análise documental do Edital PRP 2018, do subprojeto PRP Ciências Biológicas 2018 e 

dois documentos que conversam e direcionam sobre o processo de formação inicial docente, 

assim definindo a Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial de professores para 

a educação básica (DCN), e a DCN para os cursos de Ciências Biológicas, buscando 

compreender o que regem esses documentos e o que eles organizam para promover um processo 

formativo de qualidade. Na terceira etapa é desenvolvida a aplicação de uma escala de Likert e 

um questionário aberto com os residentes que participaram do PRP Edital 06/2018, a fim de 

compreender quais os impactos que o programa trouxe para o processo de formação inicial dele. 

Todas as análises trouxeram trazer um aporte teórico que fosse possível confrontar com os 

resultados obtidos.  

Por fim, realizamos um fechamento sobre todo o trabalho desenvolvido, trazendo todas 

as descobertas e reflexões feitas, buscando uma consonância ou discordância com a literatura 

utilizada. 

 

1.1 PROBLEMA 

Diante das discussões apresentadas, vem a surgir um questionamento sobre o Programa 

Residência Pedagógica na formação de professores, a qual nos cabe refletir sobre: Quais os 

possíveis impactos/contribuições o PRP traz para o processo de formação inicial de professores 



21 
 

de Ciências Biológicas da UERN? Assim, é através do referido questionamento e da literatura 

que serão compostos e organizados os direcionamentos para a construção do presente estudo 

de dissertação. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

   O Programa Residência Pedagógica (PRP) como política pública na formação de 

professores é uma temática de pesquisa recente e que possui poucas produções que 

discutem sobre a sua prática. Isso se dá, possivelmente, pelo fato de ser um programa de 

vida atuante curta, tendo seu primeiro edital encerrado em janeiro de 2020. Após essa 

conclusão, e em meio a realidade da Pandemia do COVID-19, teve a sua prática 

ativa/presencial nas escolas suspensa. Entretanto, ainda em 2020, o programa se encontrava 

em período de renovação com um novo edital e seleção dos projetos e participantes para a 

continuidade das atividades, retornando no segundo semestre do ano em questão, porém, 

de forma remota. 

Diante das discussões apresentadas na literatura, podemos observar que pouco se 

conhece sobre os impactos do Programa Residência Pedagógica na formação de 

professores, e quando delimitamos o assunto à formação de professores de Ciências 

Biológicas é notória a escassez de pesquisas produzidas até o momento. Desse modo, não 

é possível conhecer se o programa realmente traz benefícios ou não para o processo de 

formação inicial do professor de Ciências Biológicas. 

A literatura encontrada atualmente, mesmo que escassa, possivelmente pelo pouco 

tempo de efetiva existência, aborda aspectos gerais do programa. Alguns autores discutem 

sobre a temática, tais como Tavares, Sousa e Cruz (2019) e Almeida e Carvalho (2020), 

que apontam sobre diversos aspectos do PRP, entre eles: as interações do programa com 

estágio supervisionado, aproximação dos residentes com a realidade escolar e metodologias 

de ensino desenvolvidas por eles, destacando alguns cursos de licenciaturas, porém, em 

minoria encontram-se relatos sobre os licenciandos do curso de Ciências Biológicas. Desse 

modo, a presente pesquisa ganha relevância e traz um diferencial em seu contexto por 

buscar observar único e exclusivamente um subprojeto de Ciências Biológicas da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Assim, busca-se aqui uma 

abordagem de avaliar o que dita o programa em um todo e as particularidades de um 
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subprojeto e as suas atividades executadas no contexto dos documentos oficiais que 

orientam a formação do docente da área em questão. 

Além da relevância do trabalho no que diz respeito os seus aspectos de contribuição 

da literatura sobre os temas “Formação de professores de Ciências Biológicas” e “Políticas 

Públicas de Formação de Professores”, nosso trabalho também apresenta como origem do 

estudo um interesse pessoal da autora. Tal interesse se dá, uma vez que, desde a graduação 

em Licenciatura em Ciências Biológicas em que, como integrante do quadro de discentes 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no período 

de três anos (2015 a 2018), em uma escola da rede pública no município de Mossoró- RN. 

Como participante tive a oportunidade de desenvolver atividades em laboratório, apoio ao 

desenvolvimento de pesquisas realizadas pelos alunos, além de alguns projetos 

desenvolvidos pela coordenação da escola. 

Com esse pensamento diferenciado do PIBID, fica claro que a base de informações 

teóricas e estágios vivenciados no curso deixaram um pouco a desejar quanto ao quesito de 

viver a realidade da escola, não por incapacidade do corpo docente, e sim pelo curto período 

destinado às atividades que envolvem o contato com a prática efetiva da regência. Desse 

modo, a oportunidade de fazer parte do programa permitiu uma maior imersão com a 

realidade do professor, como conduzir uma aula e a sala de aula, se deparar com desafios e 

superá-los. Esses quesitos, em ponto de vista pessoal, são de extrema importância para a 

formação de um docente.  

Diante disso, surgiu a curiosidade de aprofundar o conhecimento sobre o PRP e os 

impactos que ele pode vir a proporcionar para a formação de professores de Ciências 

Biológicas, dentro do contexto do curso de formação inicial ofertado pela UERN, Mossoró 

– RN, Brasil. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Investigar os possíveis impactos do Programa Residência Pedagógica 2018 na 

formação inicial dos professores de Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte e como seus participantes avaliam a influência do programa em seu 

processo formativo. 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Realizar uma análise de dissertações produzidas sobre a formação de professores de 

Ciências Biológicas; 

 Analisar documentos que regem o PRP 2018, o subprojeto PRP Ciências Biológicas 

UERN e demais documentos que conversam sobre a formação inicial de 

professores;  

 Identificar os possíveis impactos do PRP 2018 na formação docente dos residentes 

que fazem parte do subprojeto Ciências Biológicas UERN 2018 a partir da 

percepção de seus participantes. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

3.1 ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

O ensino de Ciências Biológicas requer dos alunos a compreensão de termos científicos 

que estão relacionados entre si e a tudo que está a sua volta, seja quando aborda o estudo do 

corpo humano, dos animais, das plantas, da água e do ar. Sendo assim, é importante fazer com 

esse processo de ensino seja claro ao fazer tais relações, associando o que está sendo ensinado 

à realidade local e global do estudante. 

Neste contexto, tanto no ensino público quanto no ensino privado, a cada dia, exige-se 

que os docentes busquem metodologias que possam favorecer essas abordagens, de forma a 

complementar a aula expositiva dialogada, além de possibilitar a construção de modelos 

interativos para aliar-se ao processo de ensino. Deste modo, Amorim (2013) relata que as aulas 

que são diferentes das tradicionais podem motivar os alunos, oportunizando uma melhor 

assimilação do conteúdo, pois o estudante pode comparar o abstrato com o que está sendo 

demonstrado por meio dos modelos interativos. Assim, o aluno atua de forma mais ativa, o que 

pode valorizar e estimular sua participação nas aulas, promovendo, ainda, a interação entre os 

alunos e com o professor.  

Moraes (2008) complementa o exposto e aponta que a aprendizagem pode ser construída 

de algumas formas. A partir de um discurso coletivo, o autor frisa que é de suma importância a 

valorização da participação e comunicação oral e escrita do aluno, promovendo, desse modo, 

as formas de envolvimento ativo do estudante. Assim, é possível inferir que não se cabe mais 

um ensino meramente passivo e transmissor, mas sim, capaz de desenvolver habilidades no 

estudante para além do conteúdo discutido. 

As aulas que favorecem a utilização de metodologias diferenciadas devem promover e 

instigar a curiosidade do aluno, são formas positivas de fazer acontecer essa interação entre 

aluno e professor, permitindo uma aula mais dinâmica e buscando fazer com que os estudantes 

consigam construir o seu próprio conhecimento a partir de um pensamento crítico reflexivo 

sobre o que lhe é apresentado. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) destacam que o 

ensino de ciências deve fazer com que o aluno desenvolva vários aspectos, dentre eles estão o 

reflexivo, crítico e questionador. Contudo, o primeiro contato com a ciência e seus termos 

científicos nos anos iniciais pode ser um pouco assustador (BRASIL, 1997).  Diante disso, os 
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tabus referentes as nomenclaturas complexas devem ser quebradas, para promover um ensino 

de Ciências Biológicas mais atrativo. 

Desse modo, Bizzo (2002) diz que o processo de aprendizagem em ciências, o que inclui 

também as Ciências Biológicas, parece ser apenas um repetir de palavras difíceis, e que essa 

repetição acaba tornando a disciplina pouco interessante, comprometendo o interesse dos alunos 

pelos termos técnicos, típicos do componente curricular. Nesse contexto, torna-se perceptível o 

surgimento de algumas dificuldades para a abordagem do conteúdo de ciências, em que os 

alunos podem não desenvolver o interesse em compreender o conteúdo, já que a aula se torna 

pouco atrativa e bastante repetitiva, não havendo reciprocidade na relação professor-aluno e/ou 

aproximação do conteúdo com as realidades dos estudantes.  

Novamente tomando como base os PCN’s (BRASIL, 1997), mostrar as ciências como 

um conhecimento que colabora para a compreensão do mundo e suas transformações, para 

reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo é a meta que se propõe para as 

ciências desde o ensino fundamental. Dessa forma, entende-se que o processo de ensino 

aprendizagem em ciências requer a utilização de atividades variadas, de forma a conduzir o 

aluno ao contato com sua realidade. 

A utilização de metodologias diferenciadas, como a construção de modelos interativos, 

aula de laboratório ou aula de campo, pode aperfeiçoar o processo de ensino aprendizagem, 

proporcionando ao aluno o desenvolvimento de habilidades que, dificilmente, uma aula 

unicamente expositiva lhe promoveria. Mendonça e Santos (2011) declaram que o uso do 

modelo interativo no ensino de ciências é eficaz, desse modo, os alunos se envolvem na 

dinâmica da confecção até conclusão da atividade, promovendo um bom aprendizado com 

relação aos conceitos que os alunos possuem dificuldade em compreender.  

Para a realização de aula com metodologias diferenciadas, faz-se necessário um 

planejamento antecipado, buscando aliar o conteúdo trabalhado com o interesse dos alunos em 

produzir os materiais, de modo a fazer com que essa ferramenta de ensino venha contribuir para 

uma possível otimização nesse processo do ensino de ciências. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Ciências Naturais (PCN) cita que os estudos das ciências são abrangentes e, desse 

modo, é possível desenvolver esse ensino de forma dinâmica, unindo os alunos e as tecnologias, 

buscando estabelecer o já conhecido e as novas ideias (PCN, p.27). Então, a utilização de ações, 

como o uso do lúdico, por exemplo, deve ser planejada como qualquer outra metodologia de 

ensino, para que a atividade venha somar com os assuntos abordados de forma teórica, como 
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se fosse uma ferramenta que abrilhante o conhecimento dos alunos, mas que estes pensamentos 

estejam ligados com o assunto real.   

Para Kovaliczn (1999) é muito importante haver a união entre o uso de metodologia 

diferenciada com uma aula mais tradicional, uma vez que, essas articulações são extremamente 

válidas, já que a ciência é subtendida como uma atividade experimental e que apresenta 

pressupostos teóricos. Além disso, e como exposto anteriormente, essas atividades podem 

promover uma maior interação entre professor e aluno, assim como entre os próprios alunos, já 

que estão, constantemente, interagindo e executando uma mesma atividade, através da troca de 

informações e diálogos diretos, facilitando a comunicação entre eles. 

Nesse contexto a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apresenta que além de 

entender sobre a ciência e tudo o que a envolve, é preciso compreender que com as ciências o 

indivíduo pode solucionar problemas, além de permitir que se possa construir novas visões 

sobre o mundo (BNCC, p.547). Nessa perspectiva o ensino de ciências deve promover a 

construção de um pensamento crítico e reflexivo, promover o letramento científico e a 

compreensão sobre materiais científicos. 

Diante dessa explanação, o ensino de ciências deve garantir aos alunos o desenvolvimento 

de competências e habilidades e, tendo como espelho os propostos na própria BNCC, devemos 

direcionar nossa ação docente para realização de atividades capazes de atender tais 

pressupostos. A seguir são apresentadas as competências apontadas na base: 

1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas  

 interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e 

coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos 

socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e 

global. 

2. Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do 

Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento 

e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões 

éticas e responsáveis. 

3. Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento 

científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando 

procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor 

soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e 

comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos 

contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação 

e comunicação (TDIC). (BNCC, p. 553) 
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A partir dessas competências, o documento traz em detalhes algumas habilidades que os 

alunos devem desenvolver para a compreensão sobre ciências e de que forma ela está no mundo, 

seja através de fenômenos naturais ou tecnológicos produzidos pelo homem, conhecimento 

sobre a origem da vida ou acontecimentos que podem vir a ocorrer a longo prazo, impactos 

químicos quanto a poluição, desmatamento ou queimadas, entre outros. Assim, quando o ensino 

de ciências permite que o aluno consiga desenvolver a construção dessas habilidades, ele será 

capaz de opinar e pensar de forma mais crítica, uma vez que terá desenvolvido habilidade de 

um indivíduo cientificamente letrado, um dos principais objetivos que o docente deve buscar 

atingir ao trabalhar ciências.  

Entretanto, para que isso ocorra de forma mais assertiva nos processos de formação 

discente, se faz necessária uma formação docente que possibilite o direcionamento para 

realização de tais ações. É sobre essa discussão que trataremos no nosso próximo tópico, em 

especial aos processos de formação inicial docente. 

3.2 FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES  

A formação de professores atualmente tem conquistado a atenção de pesquisadores e 

ganhou relevância em pesquisas acadêmicas. Esses estudos se justificam na busca de analisar e 

desenvolver o seu processo formativo com intuito de qualificar cada vez mais esses 

profissionais, pois a competência do professor é, em partes, construída por sua formação 

acadêmica, o que traz responsabilidades às IES que ofertam esse tipo de curso. Segundo Sousa 

e Mendes (2014), a profissionalização consubstancia as condições ideais que garantem o 

exercício profissional de qualidade, e essas condições incluem a formação inicial e continuada, 

permitindo que o professor desenvolva habilidades, competências e atitudes profissionais. 

Nessa perspectiva, durante a formação inicial, o discente dos cursos de licenciatura passa 

por uma grande construção de conhecimentos, saberes e habilidades, desenvolvendo ações que 

venham a acrescentar em sua formação docente. É durante esse processo que o futuro professor 

precisa fazer uma análise da sua constituição profissional, não desconstruindo os valores que 

fazem parte da sua vida, mas que possa compreender-se como sujeito inacabado, passível de 

transcender suas concepções, segundo aponta Maximila e Gritti (2019). Cabe destacar que, 

segundo Tardif (2012), esses saberes não partem do íntimo dos indivíduos, eles estão ligados a 

uma situação de trabalho, ancorando nas tarefas complexas situadas no espaço de atuação e 

enraizado numa instituição. 
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Nesse contexto sobre um profissional de qualidade e o que ele deve saber, é necessária 

apresentar ao contexto que Carvalho e Gil-Perez (2011) discutem e que se encontram apontados 

no Quadro 1, a seguir: 

 

Quadro 1: Saberes do professor de Ciências 

A. Conhecer os problemas que originaram a construção dos conhecimentos científicos 

(sem o que os referidos conhecimentos surgem como construção arbitrárias). Conhecer, 

em especial, quais foram as dificuldades e obstáculos epistemológico (o que constitui 

uma ajuda imprescindível para compreender as dificuldades dos alunos). 

B. Conhecer as orientações metodológicas empregadas na construção dos 

conhecimentos, isto é, a forma como os cientistas abordam os problemas, as 

características mais notáveis de sua atividade, os critérios de validação e aceitação das 

teorias científicas. 

C. Conhecer as interações Ciências/Tecnologia/Sociedade associadas à referida 

construção, sem ignorar o caráter, em geral, dramático, do papel social das Ciências; a 

necessidade da tomada de decisões. 

D. Ter algum conhecimento dos desenvolvimentos científicos recentes e suas 

perspectivas, para poder transmitir uma visão dinâmica, não fechada, da ciência. 

Adquirir, do mesmo modo, conhecimentos de outras matérias relacionadas, para poder 

abordar problemas afins, as interações entre os diferentes campos e os processos de 

unificação. 

E. Saber selecionar conteúdos adequados que deem uma visão correta da ciência e que 

sejam acessíveis aos alunos e suscetíveis de interesse. 

F. Estar preparado para aprofundar os conhecimentos e para adquirir outros novos. 

Fonte: Carvalho e Gil-Perez (2011) 

 

Através do exposto fica claro que o pensamento de uma docência que necessita apenas 

do conhecimento específico da área e algum conhecimento pedagógico não se sustenta nas 

pesquisas que orientam as reais necessidades cabíveis de um profissional docente capaz de 

atender ao que a profissão requer. 

Dentre os principais nomes que discutem a formação de professores na atualidade, 

encontra-se o professor Antonio Novoa, possuindo diversos trabalhos e discussões sobre a 

temática que são utilizados por pesquisadores no mundo todo. O autor relata em um dos seus 

estudos que a formação do professor segue uma interação entre três vértices e afirma que nessa 

interação encontram-se potencialidades transformadoras da formação do professor (NÓVOA, 

2019), conforme é apresentado na Figura 1, a seguir: 
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Figura 1: Triângulo da Formação 

 

Fonte: (Novoa, 2019, p.07) 

A colocação do autor é de grande veracidade, pois cada ponta desses 3 vértices tem uma 

contribuição na formação do professor. Entretanto, é apenas a partir dessa união que se é 

realmente capaz de formar um profissional docente. Assim, se faz necessária uma ligação 

concreta, onde uma venha a somar com as outras e vice-versa. Novoa (2019) ainda faz uma 

comparação com a formação de médico e engenheiros e afirma que a adoção dessa ligação para 

o processo formativo desses profissionais é algo natural e que deve ser utilizado também na 

formação docente. 

A partir desses direcionamentos e da necessidade de pensar sobre o tema surgem os cursos 

de formação inicial docente, as licenciaturas, realizados de acordo com seus currículos, e que 

esses constituem-se dos objetivos da formação, desenvolvimento de atividades, habilidades e 

saberes, metodologias e formação de qualidade a serem alcançados durante o período de 

graduação.  

Segundo Ranghetti (2008), os primeiros currículos evidenciam que o mais importante era 

dominar o conteúdo que seria repassado, o que acarretava a construção de um indivíduo 

alienado e submisso. Já o currículo atual dos cursos de nível superior em licenciatura passou 

por algumas mudanças em suas especificidades, e em 2015, com o objetivo de trazer melhorias 

para esta formação, de modo a aliar teoria e prática e atividade docente, o vigente Conselho 

Nacional de Educação (CNE) rege uma proposta de currículo que seja apresenta as seguintes 

características:  

§ 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e 

duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, no 

mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, compreendendo:  
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

distribuídas ao longo do processo formativo;  
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II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de 

formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas 

específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição;  

III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às atividades 

formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do artigo 12 

desta Resolução, conforme o projeto de curso da instituição;  

IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento 

em áreas específicas de interesse dos estudantes, conforme núcleo definido no 

inciso III do artigo 12 desta Resolução, por meio da iniciação científica, da 

iniciação à docência, da extensão e da monitoria, entre outras, consoante o 

projeto de curso da instituição.  

§ 2º Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos 

específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus 

fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos 

fundamentos da educação, formação na área de políticas públicas e gestão da 

educação, seus fundamentos e metodologias, direitos humanos, diversidades 

étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua 

Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos educacionais de 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas (CNE 

02/2015). 

 

Dessa forma, o novo currículo dos cursos de formação deve ser composto com horas 

destinadas às práticas separadas das atividades dos estágios supervisionados, contemplando 

atividades formativas e mais outras que permitam ao discente realizar atividades teórico-

práticas de suas respectivas áreas. Busca-se ainda garantir a discussão de conteúdos de 

conhecimento, interdisciplinaridade, metodologias, formação nas áreas de políticas públicas, 

gestão escolar, educação especial, diversidades étnico-racial, entre outras especificidades. Isso 

é o que permite ser um currículo que busca abordar a real diversidade de um ambiente escolar, 

tentando proporcionar um contato mais cedo com as salas de aula e o desenvolvimento mais 

direcionado de articulações teórico-práticas. Articulações essas que tem como principal 

objetivo fazer com que o licenciando possa construir conhecimento acerca do que a literatura 

aborda sobre a prática docente, áreas especificas, relacionando e aplicando todas essas 

atividades durante a sua formação inicial.  

Vale salientar que, além da construção dos conhecimentos pedagógicos, o licenciando 

deve possuir domínio de sua área e não basta se limitar somente a ela, visto que o futuro 

professor tem de relacionar todos esses saberes, devendo também pensar ações que 

proporcionem o trabalho de forma interdisciplinar. Neste contexto, Matos e Silva (2017, p. 

5006) entendem que: 

O sentido da interdisciplinaridade não está detido apenas em como essa é ou 

poderia ser caracterizada, mas como se produz o estatuto do conhecimento, 
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sua gênese, suas classificações e nas formas com que os indivíduos dialogam 

com o conhecimento, articulando e integrando os diversos saberes, 

constituindo o que se considera como interdisciplinar. 

 

 É através dessas observações e reflexões feitas em nosso texto que se confirma como a 

formação docente é repleta de olhares, considerações e direcionamentos. Tais questões não se 

dão de forma desconexa, mas são resultado da sua importância para construção do profissional 

docente, bem como formação científica, tecnológica e social dos estudantes nas escolas, futuros 

cidadãos. 

Diante disso, e mais especificamente buscando discutir a formação do docente em 

Ciências Biológicas, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de graduação em 

Ciências Biológicas (Licenciatura) regem especificações destinadas ao curso, além das 

disciplinas especificas das Ciências Biológicas, física, química, e da área da saúde, de modo 

que os alunos devem cumprir disciplinas de formação docente, para proporcionar uma 

construção de conhecimento para serem capazes de ensinar ciências no nível fundamental, e 

biologia no nível médio (DCN, 2001). 

Em adição, a formação do professor de Ciências Biológicas abrange inúmeras 

especificações e variedades de disciplinas, para que o curso possa “formar” um docente rico em 

conhecimentos, práticas docentes, metodologias variadas, porque as Ciências Biológicas 

contemplam tudo o que envolve o ser humano e o que está em sua volta. Desse modo os estágios 

e as atividades complementares são classificados como atividades obrigatórias e devem cumprir 

requisitos como descreve o DCN: 

O estágio curricular deve ser atividade obrigatória e supervisionada que contabilize 

horas e créditos.  

Além do estágio curricular, uma série de outras atividades complementares devem ser 

estimulada como estratégia didática para garantir a interação teoria-prática, tais como: 

monitoria, iniciação científica, apresentação de trabalhos em congressos e seminários, 

iniciação à docência, cursos e atividades de extensão. Estas atividades poderão 

constituir créditos para efeito de integralização curricular, devendo as IES criar 

mecanismos de avaliação das mesmas (DCN, 2001, p. 02). 

 

Diante do exposto, é notório observar que a grade curricular da Licenciatura visa possuir 

uma ampla variedade de atividades a fim de tornar esse processo formativo rico em 

conhecimento e proporcionar a formação de um professor capacitado que saiba de ciências, mas 
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que também domine o conteúdo da formação pedagógica, pois, esses conhecimentos andam em 

um mesmo caminho e direção. 

O estágio curricular, por exemplo, é uma atividade relevante na formação do professor de 

Ciências Biológicas. É nele que se dá um dos principais momentos que permite o graduando 

faça acontecer a relação entre a teoria e prática. Souza (2013) destaca é no estágio que se traz 

contribuições efetivas na formação docente e Barreto (2014) ressalta essa fala ao apontar que 

as contribuições e enxerga de forma positiva a relação dos licenciandos e dos supervisores de 

estágio, proporcionando uma relação de troca de experiências e estímulos para a superação de 

desafios da arte de ensinar. 

Desse modo, as disciplinas e atividades que envolvem a formação do professor de 

Ciências Biológicas funcionam de forma somatória, buscando mesclar conhecimento científico 

e teórico com a formação pedagógica e a prática. Tal construção tem como objetivo formar 

profissionais hábeis e proativos ao ambiente escolar, aprimorando o ensino de Ciências 

Biológicas, buscando desenvolver habilidades e competências nos estudantes para que possam 

alcançar um estado de letramento científico e desenvolver esse estado em seus futuros alunos 

nas instituições em que atuarem.  

Diante dessa relevância que o processo formativo de professores conquistou, bem como 

a complexidade na construção de saberes que o licenciando precisa desenvolver durante a 

graduação, direcionamos nosso olhar para a discussão sobre as políticas públicas que há alguns 

anos estão presentes nos cursos de licenciaturas e tem como objetivo trazer novas práticas e 

aprimorar essa formação. Assim, tais políticas buscam aproximar o discente da licenciatura de 

uma realidade escolar antes de concluir o ensino superior, o que lhe é extremamente válido, 

conforme visto anteriormente. Anselmo (2019) relata que pensar nessas atuais políticas 

públicas de formação de professores implica pensar na atual formação docente, nos movimentos 

institucionais, na legislação educacional e nas diretrizes curriculares do Brasil. 

3.3 POLÍTICAS PÚBLICAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Como apontado previamente ao discutirmos a formação docente, as políticas públicas 

educacionais têm ganhado relevância nas últimas décadas. Para Barbosa e Fernandes (2017 

p.15), essa atenção é decorrente de uma ação do governo visando uma melhoria para a educação 

básica do país, quando em 2007 foi lançado o Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação (Decreto nº6.094/2007), com a colaboração do Distrito Federal, Estados e 
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Municípios, juntamente com o Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Estes foram responsáveis por 

investimentos essenciais em programas que valorizam a atividade docente, de modo a abranger 

a formação inicial e a formação continuada em modalidades do ensino presencial e do ensino a 

distância. 

Para Monteiro, Macêdo e Santo (2019), essa busca por uma formação de qualidade 

incentiva os profissionais da educação a realizarem pesquisa, intervir em proposta de lei e 

procurar atualizações da literatura, o que acaba resultando nos avanços das políticas de 

formação docente, refletindo no rompimento de modelos de formação já enraizados, o que 

resulta em mudanças para o setor educacional. De acordo com essa assertiva, os autores ainda 

apontam que se pode observar que boa parte da mudança se reporta para a formação inicial 

docente, uma delas é a quantidade de horas destinadas a prática, que anteriormente a LDB 

destinava 200 horas para atividade e hoje chega a 1.000 horas nos programas dos cursos de 

licenciatura nas diversas áreas de conhecimento. 

Nesse contexto, as políticas públicas têm um papel de grande importância durante o 

processo formativo docente visto que elas são criadas e instituídas com o intuito de tornar a 

formação de professores um processo que resulte em formar profissionais cada vez mais 

capacitados e preparados para trabalhar e atender a demanda atual da educação básica. Para 

Barbosa e Fernandes (2017), as políticas públicas educacionais ganharam forças em debates, 

de modo que as escolas podem ser vistas como aliadas ao desenvolvimento das atividades dos 

programas implantados pelas políticas educacionais, uma vez que a escola cria condições para 

os indivíduos desenvolverem suas capacidades e compreenderem as relações sociais e culturais 

relativas à formação. 

Deste modo, pode-se destacar dois programas de formação inicial que fazem parte das 

licenciaturas atualmente, são eles: Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) e a 

Residência Pedagógica (PRP). Estes proporcionam aos discentes uma aproximação com a 

realidade escolar desde os primeiros períodos da graduação até os semestres finais dos cursos 

de licenciatura e apresentam como característica comum proporcionar benefícios aos processos 

formativos docentes. 

Como discutido previamente, o PIBID direciona as suas atividades aos discentes que 

estão na primeira metade do curso de licenciatura ofertado nas IES públicas ou privadas sem 
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fins lucrativos. Por sua vez, o PRP tem como inspiração a residência médica e direciona as suas 

atividades aos discentes que já cursaram 50% do curso de licenciatura em IES de rede pública 

ou privada sem fins lucrativos, onde os residentes realizarão regência, planejamento e 

intervenção pedagógica, e serão imergidos em ambiente escolar visando à vivência e 

experimentação de situações concretas do cotidiano escolar (CAPES, 2018). Nestas 

perspectivas, as duas propostas (PIBID e PRP) levam os futuros docentes para a realidade 

escolar, visando a articulação teoria e prática, mas cada programa com suas respectivas 

particularidades e contribuições. 

A seguir, apresentaremos algumas discussões da literatura e de documentos oficiais dos 

dois programas com vias para entendermos seus objetivos, propostas e como podem ser 

ferramentas para desenvolvimento de habilidades referentes à formação inicial e continuada 

docente. 

3.3.1 Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) 

A profissionalização docente incentiva a implementação de políticas públicas, e entre 

essas políticas está presente o Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID). 

Dividido em subprojetos relacionados, muitas vezes, aos cursos de formação, o programa 

também contempla alunos do curso de Ciências Biológicas. O PIBID busca fazer a ligação entre 

o licenciando e o ambiente escolar, para que o futuro professor possa vivenciar a realidade do 

seu ambiente de trabalho. O intuito do programa é incentivar a carreira docente e conectar as 

universidades públicas e as secretarias estaduais e municipais, para contribuir na melhoria do 

ensino na rede pública das escolas que estejam abaixo da média nacional do Ideb, segundo 

dados disponíveis no MEC.  

O programa oferece bolsas para os graduandos que estão cursando licenciaturas e que 

manifestem interesse em participar na rede pública de ensino. Os coordenadores das áreas de 

conhecimentos e os supervisores onde os discentes atuam também recebem remuneração 

específica na forma de bolsa. No PIBID, é importante destacar que as atividades dos alunos não 

se limitam somente na escola, eles participam de reuniões com os coordenadores e ações de 

planejamento com o professor da disciplina referente a sua área de formação, permitindo que o 

professor em formação inicial tenha tal vivência experiencial, além do docente da escola 

também se encontrar em processos de formação continuada, visto que estão constantemente 

buscando a implementação de novas metodologias. 
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Como principais objetivos do PIBID, pode-se destacar:   

I. incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 

básica;  

II. contribuir para a valorização do magistério;  

III. elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 

básica;  

IV. inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação 

em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem;  

V. incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como conformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e  

VI. contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 

formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos 

cursos de licenciatura. (CAPES 7/2018).  

 

 

Tais objetivos do PIBID têm um caráter muito relevante para a formação docente, visto 

que, por meio dele é possível se permitir essa vivência com a realidade escolar desde o início 

do curso de licenciatura, buscando a valorização da atividade docente, contribuindo para a 

qualificação profissional do licenciando. Assim, o programa busca desenvolver um processo de 

participação mais efetivo em atividades com caráter inovador e interdisciplinar, além de ser 

uma importante ferramenta para a articulação entre a teoria e prática, definições essas que 

conversam diretamente com o que orienta o CNE e demais documentos oficiais que discutem 

a formação docente. 

Acredita-se ainda ser uma ligação de múltiplos vértices, onde cada um se beneficia com 

experiência vivida, uma vez que a ação do PIBID envolve as IES, as escolas da rede pública de 

ensino, os professores dessas escolas e os licenciandos. Desse modo, havendo a colaboração de 

inúmeros atores no processo educacional, o que acaba por agregar valores a formação de cada 

um, visto que a ligação das IES e das escolas abrem um caminho direto dos licenciandos para 

o seu futuro local de trabalho. Esses licenciandos, por sua vez, desbravam esse ambiente, 

constroem concepções sobre as atividades docentes e promovem uma troca mútua juntamente 

com os docentes da IES e das escolas da rede pública participantes do projeto. Assim, cada um 

acaba realizando a sua contribuição em busca de um processo de formação docente de 
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qualidade, o que reflete também na própria contribuição para o melhoramento da qualidade de 

ensino nas escolas. 

3.3.2 Programa Residência Pedagógica (PRP) 

A residência no âmbito da educação não é um assunto novo na realidade do Brasil, essa 

proposta já contém um contexto histórico ao seu respeito. O projeto desse programa já vem 

sendo pautado desde o ano de 2007, quando recebia uma nomenclatura especifica “residência 

educacional”, onde a proposta de programa seria destinada aos professores que atuavam nos 

anos iniciais. Tal observação pode ser encontrada por meio do art. 65 da Lei nº 9.394, através 

do PLS 227/07: 

Aos professores habilitados para a docência na educação infantil e nos 

anos iniciais do ensino fundamental será oferecido a residência 

educacional, etapa ulterior de formação, com no mínimo oitocentas 

horas de duração, e bolsa de estudo, na forma da lei. (NR). (PLS 

227/07). 

 

O autor da proposta inspirou-se na residência médica para construção do programa, com 

o intuito que se contemplasse os professores dos anos iniciais que estariam concluindo a 

graduação e passariam por essa nova etapa, assegurando a vivência escolar aos recém 

graduados. O PLS 227/07 ainda frisa que:  

A força atual do projeto é dada pela exigência da residência educacional 

como pré-requisito de atuação nos anos iniciais de qualquer rede de 

ensino, pública ou privada. No caso da pública, o certificado de 

residência poderia ser obrigatório como título nos concursos públicos, 

de acordo com a lei geral ou dos sistemas de ensino. 

 

Desse modo, todos os professores de anos iniciais, ao fim da graduação teriam por 

obrigação realizar a residência educacional, pois a mesma seria necessária para o docente, 

independente do seu campo de atuação, seja ele público ou privado, e no caso de concurso 

público, o certificado da residência educacional seria considerado como um título a ser emitido 

ao egresso. 

Em 2012 a proposta do PLS 227/07 passou por algumas adaptações, onde foi reformulada 

e apresentada indicando a ideia de incluir, como etapa subsequente à formação inicial, para 

quem concretizava a formação no magistério e nos anos iniciais do ensino fundamental. Ainda 

durante as adaptações, sugeriu-se a mudança do nome do programa para “Residência 
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Pedagógica”, e não inclui que a residência se transforme em pré-requisito para atuação docente 

visando os profissionais que já estão em atuação e não puderam ter acesso a essa formação em 

específico (PSL 284/12). 

Alguns anos depois houve uma outra proposta com adaptações para a Residência 

Pedagógica, passando a ser chamado de “residência docente”. A nova proposta contemplava as 

instituições formadoras públicas e privadas, onde a carga horária da residência docente 

equivalia à metade da carga horária dos cursos de licenciatura, com o intuito de haver estímulo 

do poder público aos recém-licenciados para ingressarem nos programas de residência (PLS 

6/2014). 

Diante desse exposto e o que discorre as propostas, fica notório que existem 

características comuns entre as três, onde direcionam o programa para os recém-licenciados, 

uma proposta ulterior, funcionando como uma formação continuada que visa inserir esses 

docentes nas salas de aula, buscando desenvolver suas habilidades e após o período do 

programa atuarem de forma eficiente e com experiência. Assim, as propostas visavam tentar 

superar um período de dificuldade na educação brasileira. Cabe destacar ainda que todas se 

destinavam a atuação nos anos iniciais e frisam que todos os participantes (coordenador, 

preceptor e o recém-licenciado) do programa recebam remuneração durante o período de 

atuação. Entretanto, nenhum dos três Projetos de Lei do Senado foram aprovados, conforme 

pensados inicialmente. 

Após ampla discussão surge a Residência Pedagógica como conhecemos hoje, a mais 

recente política pública para formação de professores instituída no Brasil, em que, em 2018 é 

publicada pela Portaria Nº 38, de 28 de fevereiro de 2018, descrevendo que o programa tem a 

finalidade de apoiar as IES, implementando projetos inovadores que estimulem a relação teoria 

e prática nos cursos de licenciatura, realizando parceria com a rede pública de educação básica 

(BRASIL, 2018) 

 No que discorre a portaria em vigência, pode-se encontrar mudanças com o que havia 

nos PLS anteriores, onde se tem como objetivo realizar a aproximação dos futuros professores 

com a realidade escolar. Assim, a nova proposta da Residência Pedagógica trata-se de uma 

vivência durante a formação inicial, destinada aos discentes dos cursos de licenciatura. O 

primeiro edital do programa apresenta outros objetivos bem definidos sobre as atividades a 

serem desenvolvidas pelos bolsistas: 
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I. Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do 

desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam 

o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática 

profissional docente, utilizando coleta de dados e diagnósticos sobre o ensino 

e a aprendizagem escolar, entre outras didáticas e metodologias; 

II. Induzir a reformulação do estágio supervisionado nos cursos de 

licenciatura, tendo por base a experiência da Residência Pedagógica; 

III. Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola, 

promovendo sinergia entre a entidade que forma e a que recebe o egresso da 

licenciatura e estimulando o protagonismo das redes de ensino na formação 

de professores. 

IV. Promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos 

de formação inicial de professores da educação básica às orientações da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). (Edital CAPES, 06/2018) 

 

[...] A Residência Pedagógica consiste na imersão planejada e sistemática do 

aluno de licenciatura em ambiente escolar visando à vivência e 

experimentação de situações concretas do cotidiano escolar e da sala de aula 

que depois servirão de objeto de reflexão sobre a articulação entre teoria e 

prática. Durante e após a imersão o residente deve ser estimulado a refletir e 

avaliar sobre sua prática e relação com a profissionalização do docente 

escolar, para registro em relatório e contribuir para a avaliação de socialização 

de sua experiência como residente. (Edital CAPES 06/2018) 

 

 Dessa forma, o programa contempla os graduandos dos cursos de licenciatura, 

proporcionando o contato inicial com a unidade escolar, atuando ativamente como professor e 

relacionando a teoria e a prática. Assim, reformulando a atividade do estágio obrigatório, pois 

os discentes participantes do programa devem estar cursando os estágios curriculares e ter 

cursado no mínimo 50% do curso, podendo aproveitar o período que foi residente na atividade 

prática em questão (estágio obrigatório). A seguir são apontados recortes do edital que descreve 

algumas características do programa: 

 

 

 [...]  2.2.1 A Residência Pedagógica é uma atividade de formação realizada 

por um discente regularmente matriculado em curso de licenciatura e 

desenvolvida numa escola pública de educação básica, denominada escola-

campo.  

2.2.1.1A Residência Pedagógica terá o total de 440 horas de atividades 

distribuídas da seguinte forma: 60 horas destinadas à ambientação na escola; 

320 horas de imersão, sendo 100 de regência, que incluirá o planejamento e 
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execução de pelo menos uma intervenção pedagógica; e 60 horas destinadas 

à elaboração de relatório final, avaliação e socialização de atividades.  

2.2.2 Na escola-campo, o residente será acompanhado por um professor da 

educação básica, denominado preceptor.  

 

2.2.3 A orientação do residente será realizada por um docente da IES, 

denominado docente orientador. 

[...] III. Ter cursado o mínimo de 50% do curso ou estar cursando a partir do 

5º período (Edital CAPES 2018) 

 

De uma forma mais ampla, cabe apontar que o intuito do programa é fazer com que o 

discente tenha contato mais efetivo com a realidade escolar ainda durante a graduação, evitando 

que esse contato aconteça tardiamente, onde o aluno atuará muitas horas aulas, realizará 

planejamento e intervenção pedagógica. Tais atividades práticas tendem a oportunizar uma 

interação direta com a realidade escolar e suas particularidades desde a graduação, agregando 

fortemente ao processo de formação inicial docente.  

Como dito previamente, e de forma a corroborar com nossa discussão, os autores Farias 

e Pereira (2019, p. 334) apontam que a Residência Pedagógica faz analogia à residência médica, 

que é responsável pela formação complementar do curso de Medicina. Desse modo, o aluno 

vive seu ambiente de trabalho durante a graduação, assim como um médico vivencia a realidade 

hospitalar na residência, o que pode trazer inúmeras vantagens para sua atuação quando estiver 

efetivamente em sala de aula. Tal relação da teoria com prática é essencial para qualquer 

profissão e, nesse contexto de políticas públicas de formação, o PRP acaba sendo um diferencial 

por quebrar barreiras impostas nesse processo de articulação. 

As observações apontadas são amplamente discutidas na literatura visto que, entre outras 

questões, o programa busca fazer também uma proposta da reformulação do Estágio 

supervisionado, componente obrigatório nos cursos de licenciatura de todas as áreas de 

conhecimento, com o intuito de auxiliar beneficamente a formação inicial docente. Dessa 

forma, Silva, Cardoso e Soares (2019), corroborando com os posicionamentos apresentados 

previamente, apontam que o Programa Residência Pedagógica contribui para a formação 

docente, pois permite a inserção do licenciando no contexto escolar, assim possibilitando a 

vivenciar a realidade da atuação do professor e até mesmo os desafios presentes no meio 

educacional. Com isso os residentes buscam lidar com a resolução de problemas e aprender a 

superá-los mesmo ainda durante o processo de formação inicial, sendo possível também a 
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construção de uma formação mais experiencial, muitas vezes, inexistente ou insuficiente 

quando realizadas apenas durante o período de Estágio supervisionado dos cursos de 

licenciatura. 

Para Santos, Neto e Cunha (2019), o PRP se apresenta como um mecanismo que incentiva 

a formação docente por viabilizar uma possibilidade de imersão abrangente na real prática de 

um professor, podendo vivenciar trajetórias formativas na escola de forma prática e cotidiana. 

Tais atividades só eram possíveis por meio do Estágio supervisionado obrigatório que, muitas 

vezes, não tinham a mesma possibilidade de vivência que o programa traz para o docente em 

formação inicial. 

Como visto, as políticas públicas de formação em questão (PIBID e PRP) buscam 

fortalecer a formação inicial docente, de modo a atender aos pressupostos do ensino orientados 

nos documentos oficiais para o ensino de ciências e, de forma mais direcionada para nossa 

questão de pesquisa, para o ensino de Ciências Biológicas. Acreditamos que ações como essas 

(tanto o PIBID quanto o PRP) podem sim auxiliar na valorização da profissão docente, visto 

proporcionarem uma formação mais efetiva para a realidade escolar, de acordo com a literatura 

consultada e apontada durante esse capítulo teórico.  

Em adição, os programas conseguem atender os licenciandos em diferentes momentos do 

curso, apresentando também graus diferentes de inserção e ações para o fazer docente ainda 

durante a graduação. Aqui se faz um apontamento da importância da participação efetiva de 

todos os licenciandos nos dois programas em virtude das contribuições que os mesmos são 

capazes de trazer para o profissional docente. Essa importância de ampliação, mesmo que ainda 

não sendo real em virtude da diminuição de bolsas nos 2 programas, precisa ser colocada e 

discutida continuamente para que seja uma realidade. 

Desta feita, nos cabe nesse trabalho de pesquisa buscar entender como o PRP de Ciências 

Biológicas da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) encontra-se, na visão 

dos participantes e dos documentos que direcionam sua realização, implementado efetivamente 

como meio de desenvolver habilidades e competências relativas ao fazer docente da área. As 

atividades realizadas encontram-se discutidas nos capítulos seguintes, que versam sobre os 

aspectos metodológicos da pesquisa e os principais resultados encontrados a partir dos dados 

obtidos. 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO E ETAPAS DA PESQUISA  

A pesquisa a ser realizada possui caráter qualitativo e quantitativo. No que rege o sentido 

e proposta de uma pesquisa qualitativa, os autores Bogdan e Biklen (1994, p.46-51) descrevem 

5 características de tal abordagem, sendo elas: (1) o investigador tem contato direto com os 

dados e seu ambiente; (2) a investigação qualitativa é descritiva; (3) o investigador qualitativo 

tem interesse no processo das atividades; (4) a análise dos dados tendem a acontecer de forma 

indutiva; (5) o significado é de extrema importância para esse tipo de abordagem. Assim, uma 

pesquisa qualitativa deve permitir que o investigador esteja imerso no seu ambiente de pesquisa, 

analisando o objeto e compreendendo seus significados.  

De acordo com as definições citadas acima, essa pesquisa busca estabelecer estratégias, 

com intuito de entender o que os sujeitos estão vivenciando, considerando as experiências e o 

ponto de vista deles. Dessa forma, a abordagem qualitativa é capaz de contemplar nosso 

processo da pesquisa por trabalhar, dentre outras questões, com a visão dos participantes do 

PRP Ciências Biológicas – UERN edital 2018, sobre os possíveis impactos do programa em 

sua formação inicial, além de verificar quais direcionamentos são encontrados a partir dos 

documentos que o regem.  

Para Yin (2016), a pesquisa qualitativa envolve a vida das pessoas em seu cotidiano, onde 

elas realizam suas atividades diárias, uma vez que, a pesquisa impacta minimamente em suas 

ações, permitindo as pessoas se sentirem mais livres, falando o que querem dizer. Sendo assim, 

a pesquisa qualitativa permite capturar as particularidades das vivências das pessoas sem retrair, 

inibir e/ou limitá-las. 

Além do caráter qualitativo, a pesquisa ainda receberá um caráter quantitativo, uma vez 

que será aplicada um tratamento matemático a partir dos dados a serem coletados, com o 

objetivo de enriquecer a pesquisa. A união dessas duas metodologias permitirá o 

enriquecimento da investigação, garantido a complementariedade necessária na análise do 

estudo, baseado em Ferreira (2015). 

No que se refere a natureza dessa pesquisa, ela classifica-se como exploratória e 

descritiva, onde Gil (2008) explica que é exploratória por proporcionar uma visão geral e 
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aproximativa do que é estudado e descritiva por descrever as características de um determinado 

grupo e seus entendimentos. As duas atuam juntamente onde os pesquisadores preocupam-se 

com as atuações práticas e trabalham com instituições educacionais. 

Para alcançar o objetivo da pesquisa, foram desenvolvidas algumas etapas, que consistem 

na investigação de conhecer os possíveis impactos do programa Residência Pedagógica na 

formação inicial de professores (Fluxograma 1). Para realizar a coleta de dados, inicialmente 

trabalhamos com a construção de um estado do conhecimento, a fim de ter entendimento e 

clareza sobre o que a literatura aborda atualmente a respeito da formação do professor de 

Ciências Biológicas. Em seguida foi realizado uma análise documental do Edital da CAPES 

06/2018 para a Residência Pedagógica, bem como do Edital do subprojeto da RP do curso de 

Ciências Biológicas na UERN. Por fim, foi realizada aplicação de um questionário denominado 

por Escala de Likert e um questionário aberto com os residentes do programa Residência 

Pedagógica. Tal conjunto de coletas de dados teve como direcionamento entender como foi 

pensado o programa, bem como os possíveis impactos na formação observados pelos seus 

residentes. 

Fluxograma 1. Processo metodológico da pesquisa 
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Fonte: Autores (2020) 

4.2 LOCAL E SUJEITOS DA PESQUISA 

Para realizar a construção e implementação da pesquisa, foi definido que o grupo dos 

sujeitos seria composto pelos graduandos/egressos do curso de Ciências Biológicas 

(licenciatura), da Universidade do Estado do Rio grande do Norte, Campus Central, que fizeram 

parte do programa Residência Pedagógica na condição de residentes, atuando nas escolas da 

rede pública de ensino no município de Mossoró-RN.  

Tendo em vista a proposta de analisar as vivências no programa, optou-se por avaliar os 

residentes do edital 06/2018, os quais se dividiam em três escolas da rede pública de ensino, 

sendo que, em duas dessas escolas, as atividades eram realizadas com alunos do ensino médio, 

e na outra unidade os bolsistas trabalhavam com alunos do ensino fundamental II, totalizando 

uma população de 20 residentes no programa, onde 11 deles contribuíram com a construção 

dos dados da pesquisa. 

4.3 ESTADO DO CONHECIMENTO 

Para a realização do Estado do conhecimento, nossa primeira etapa de pesquisa, a 

orientação para a construção do mesmo partiu do estudo de Romanowski e Ens (2006, p.40), 

onde as autoras relatam que um estudo que aborda apenas um campo de publicações é 

qualificado por estado do conhecimento. Assim, buscou-se analisar as dissertações de mestrado 

que tinham como tema o objeto de estudo da nossa pesquisa com vias para entender o que os 

demais pesquisadores estão discutindo sobre o tema em um mesmo nível de estudo da 

pesquisadora e autora da dissertação em questão. 

Considerando a variedade de canais de pesquisa, é necessário realizar a definição de 

uma fonte de pesquisa para o levantamento do corpus. Desse modo, a primeira definição é o 

portal de pesquisa, assim sendo definida a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), uma plataforma de rigor científico, em que possui parcerias com as instituições 

brasileiras. A BDTD é constituída, dessa forma, de um amplo acervo de dissertações e teses do 

Brasil inteiro dando uma maior visibilidade às produções científicas nacionais. 

Ao iniciar o estudo das dissertações delimitou-se que seria pesquisado pelo filtro 

“Assunto”. Em seguida, delimitou-se os termos para a realização da pesquisa, usou-se 

“Formação do professor de Biologia”, que resultou em 178 estudos. Como a plataforma possui 

dissertações e teses, foi necessário utilizar o filtro “dissertação”, pois esse foi o tipo de estudo 
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escolhido. Após essa etapa ficaram 108 dissertações, sendo ainda necessário realizar um recorte 

temporal, assim refinado aos anos de 2010 a 2020, resultando em 87 dissertações.  

Diante desse corpus alcançado, foi realizada uma breve análise, pois como o objetivo 

do estudo é a formação inicial do professor de biologia, foi necessária uma breve leitura dos 

resumos das dissertações, pois algumas tratavam de questões enfrentadas pelos egressos, 

professores em sala de aula e formação continuada. Desta forma, priorizando o objetivo desse 

estudo e após a análise, foi constituído um corpus de 14 dissertações que abordam diversos 

aspectos da formação inicial do professor de biologia. 

4.4 ANÁLISE DOCUMENTAL 

Dando continuidade à nossa pesquisa, para dar andamento a mais uma etapa, foi realizada 

uma análise documental para o levantamento de dados sobre o PRP. Para Bardin (2011), a 

definição dessa prática pode ser uma ou um conjunto de operações que buscam representar o 

conteúdo presente nos documentos selecionados pelo pesquisador, que tem o intuito de facilitar 

em um estado ulterior, a consulta e referenciação. Desse modo, a análise documental visa deixar 

clara as especificações contidas no edital PRP e edital no subprojeto PRP Ciências Biológicas 

UERN, juntamente com documentos que conversem sobre a formação inicial de professores 

que farão parte dessa etapa da pesquisa. 

No total, 4 documentos foram utilizados na pesquisa, sendo eles: dois editais referentes 

ao Programa Residência Pedagógica. O primeiro Edital Capes 06/2018 é o documento que 

contém todas as definições, regras e etapas do que é e de quem fará parte do PRP estabelecidas 

pela própria CAPES. O segundo documento analisado foi o edital do subprojeto Residência 

Pedagógica ciências biológicas Portaria 06/2018, onde está descrito a proposta do subprojeto, 

definição de carga horária e as atividades que irão ser realizadas pelos participantes do 

PRP/Ciências Biológicas/UERN. O terceiro documento é o que rege as Diretrizes curriculares 

nacionais (DCN, 2019) para formação de professor e, por fim, o quarto documento analisado 

foi a DCN para os cursos de Ciências Biológicas (DCN, 2001). 

É importante apontar que, no que concerne a análise qualitativa dos textos obtidos, tanto 

na análise do estado do conhecimento quanto para os documentos, a avaliação do corpus obtido 

tomou como base as técnicas de análise do conteúdo, propostas por Bardin (2011).  A proposta 

de avaliação se organiza em três momentos. São eles: 1) Pré-análise, 2) Exploração do material 

e 3) Tratamento dos resultados. 
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4.5 ESCALA DE LIKERT 

Como última etapa de nossa pesquisa, e a fim de conhecer o que os residentes do PRP 

subprojeto Ciências Biológicas/UERN compreendem a respeito do programa, foi realizada a 

aplicação de um questionário com a estrutura de Escala de Likert (19 afirmativas)e um 

questionário aberto (7 perguntas). Para Gil (2008), o questionário do tipo Escala de Likert é um 

instrumento de coleta de dados de pesquisa que objetiva a medição da intensidade de opiniões 

da forma mais direta e objetiva, onde o indivíduo pode assinalar dentro de uma gradual o item 

que é correspondente ao seu pensamento. 

 

A construção de uma escala deste tipo segue os seguintes passos: 

a) Recolhe-se grande número de enunciados que manifestam opinião ou atitude acerca 

do problema a ser estudado. 

b) Pede-se a certo número de pessoas que manifestem sua concordância ou 

discordância em relação a cada um dos enunciados, segundo a graduação: concorda 

muito (1), concorda um pouco (2), indeciso (3), discorda um pouco (4), discorda muito 

(5). 

c) Procede-se à avaliação dos vários itens, de modo que uma resposta que indica a 

atitude mais favorável recebe o valor mais alto e a menos favorável o mais baixo. 

d) Calcula-se o resultado total de cada indivíduo pela soma dos itens. 

e) Analisam-se as respostas para verificar quais os itens que discriminam mais 

claramente entre os que obtêm resultados elevados e os que obtêm resultados baixos 

na escala total. Para tanto, são utilizados testes de correlação. Os itens que não 

apresentam forte correlação com o resultado total, ou que não provocam respostas 

diferentes dos que apresentam resultados altos e baixos no resultado total, são 

eliminados para garantir a coerência interna da escala (Gil, 2008). 

 

 

Para analisar os resultados coletados por meio da escala de Likert, foram trabalhados com 

a análise de dados Reis e Reis (2002), em que foi adotada a média e desvio padrão para entender 

o grau de concordância dos respondentes para cada assertiva apontada em cada categoria 

elaborada. 

 

4.6 QUESTIONÁRIO ABERTO 

Juntamente com a escala de Likert, o questionário aberto é responsável pela construção 

da última etapa da pesquisa. Utilizamos essa ferramenta com o objetivo de compreender de 

forma mais ampla os pensamentos dos residentes sobre o PRP. Para Richardson (2010), esses 

tipos de perguntas permitem que os entrevistados respondam através de frases mais elaboradas 

e que expressam maiores opiniões. Desse modo poderemos compreender mais especificamente 

a opinião dos residentes a respeito do programa e os possíveis impactos causados em sua 

formação docente. 
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4.7 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

Os participantes (residentes) da pesquisa participaram de forma totalmente voluntária, 

onde todos que aceitaram, confirmaram através de e-mail que aceitam participar da pesquisa. 

Vale salientar que as contribuições dos participantes foram registradas por e-mail devido ao 

quando pandêmico que assola a população mundial. Durante o processo de consulta ficou claro 

que todas as identidades dos participantes são sigilosas, não havendo, assim, divulgação de 

nomes de nenhum indivíduo. 

 

4.8 VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA  

Os instrumentos utilizados na pesquisa para as coletas de dados antes de serem aplicados 

passaram por um processo de validação, pois esse critério permite indicar a capacidade do 

instrumento, com a finalidade de produzir informações adequadas e conclusões concretas 

Richardson (2010). Desse modo, os instrumentos foram enviados para Professores (Mestres e 

Doutores) quem possuem conhecimento a respeito do PRP e são ou já foram orientadores no 

programa, para serem avaliados e validados. Os resultados obtidos dividem-se em duas tabelas, 

uma vez que são dois instrumentos, uma escala de Likert e um questionário aberto. Assim, 

apresentam-se nas Tabelas 01 e 02 a seguir: 

 

Tabela 01: Validação do instrumento 1 (Escala de Likert) 

 

Questões 

 

Tipo de 

respostas 

 

Nº de respostas 

 
% de respostas dos 

docentes 

 

Foi complicado 

interpretar o 

questionário?  

Não 

 

Sim 

 

Bastante 

4 100% 

 

0 

 

0 

A linguagem é 

apropriada? 

Não 

 

Sim 

 

Bastante 

 

 

3 

 

1 

0 

 

75% 

 

0 

Há algum 

questionamento 

desnecessário? Qual? 

Não 

 

Sim 

 

Bastante 

4 100% 

 

0 

 

0 
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O questionário atende 

aos objetivos por ele 

proposto? 

Não 

 

Sim 

 

Bastante 

 

 

4 

0 

 

100% 

 

0 

As perguntas seguem 

uma linha de raciocínio 

aceitável ao objetivo? 

Não 

 

Sim 

 

Bastante 

 

 

4 

0 

 

100% 

 

0 

Fonte: Autores (2021) 

 

Tabela 02: Validação do instrumento 2 (Questionário aberto) 

 

Questões 

 

Tipo de 

respostas 

 

Nº de respostas 
% de respostas dos 

docentes 

 

Foi complicado 

interpretar o 

questionário?  

Não 

 

Sim 

 

Bastante 

4 100% 

 

0 

 

0 

A linguagem é 

apropriada? 

Não 

 

Sim 

 

Bastante 

 

 

3 

 

1 

0 

 

75% 

 

25% 

Há algum 

questionamento 

desnecessário? Qual? 

Não 

 

Sim 

 

Bastante 

4 100% 

 

0 

 

0 

O questionário atende 

aos objetivos por ele 

proposto? 

Não 

 

Sim 

 

Bastante 

 

 

4 

0 

 

100% 

 

0 

As perguntas seguem 

uma linha de raciocínio 

aceitável ao objetivo? 

Não 

 

Sim 

 

Bastante 

 

 

4 

0 

 

100% 

 

0 

Fonte: Autores (2021) 

Diante as avaliações enviadas pelos docentes participantes da validação, pode-se aferir 

que os instrumentos para coletar os dados dessa pesquisa foram validados. Os avaliadores 

consideram que as perguntas que constituem os instrumentos são de fácil compreensão e 



48 
 

linguagens apropriadas, não havendo nenhum questionamento desnecessário, uma vez que os 

questionamentos são fundamentais para atender os objetivos propostos e seguirem uma linha 

de raciocínio aceitável de acordo com o objetivo. 

Após a validação, foi realizado um levantamento dos e-mails dos residentes que 

constituíram o quadro do edital 06/2018. Ao todo foi obtido um total de dezoito (18) e-mails, 

neles continham os dois instrumentos em arquivo único e o TCLE, e o esclarecimento sobre o 

que se tratava a pesquisa. Ao fim, o total de onze (11) residentes responderam o contato, os sete 

(7) demais não retornaram até o final da construção da pesquisa, apesar de inúmeras tentativas 

de contato. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste tópico serão apresentados resultados do presente trabalho no que concerne a 

produção do estado do conhecimento sobre as pesquisas a nível de mestrado, bem como a 

análise de documentos que orientam as ações do PRP Ciências Biológicas/UERN, uma escala 

de Likert e um questionário aberto aplicados para os antigos residentes que fizeram parte do 

programa por meio do Edital 06/2018 da CAPES. 

5.1   ESTADO DO CONHECIMENTO  

 Após avaliação dos trabalhos obtidos e construção do corpus a ser analisado com maior 

profundidade, obteve-se um total de 14 dissertações, as quais apresentam os dados na Tabela 1, 

a seguir. 

Tabela 03. Dissertações escolhidas para a construção do corpus da análise 

TÍTULO ANO AUTOR (A) INSTITUIÇÃO 

O estágio supervisionado no curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas na 

Universidade Federal de Goiás – 

campus Goiânia 

2013 SOUZA, L. N. UFG 

Formação inicial do professor: 

caracterização de um curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas 

com base nas diretrizes curriculares 

nacionais 

2013 POLINARSKI, C. 

A. 

UEM 

A educação virando o jogo: análise do 

uso e materiais didáticos lúdicos na 

formação de professores de Ciências 

Biológicas 

2013 OLIVEIRA, M. R. UFS 

O estágio supervisionado obrigatório 

na formação do professor de Ciências 

Biológicas da Ufepe: olhares de 

estagiários e orientadores 

2014 BARRETO, E. S. UFRPE 

Formação inicial de professores de 

ciências e de biologia:  

2014 SILVA, T. A. L. UnB 
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Contribuições do uso de textos de 

divulgação científica 

A prática como componente curricular 

na formação de professor de biologia: 

contribuições? 

2014 SILVA, A. M. P. M. UFRPE 

A formação de professores reflexivos no 

contexto Pibid: uma 

Discussão sobre as modalidades e 

recursos didáticos no ensino de 

Biologia 

2015 BARREIROS, G. 

B. 

UEM 

As implicações do Pibid no processo de 

formação de professores: o caso dos 

licenciandos em Ciências Biológicas 

2015 AQUINO, A. G. S. UFV 

Sentidos da prática como componente 

Curricular na licenciatura em ciências 

Biológicas 

2015 BARBOSA, A. T. UFSC 

Relevância dos laboratórios de aulas 

práticas na formação inicial de 

professores de ciências e biologia 

2015 SOBRAL, M. S. C. UFRGS 

Saberes docentes produzidos e 

mobilizados na formação de professores 

de Ciências Biológicas em cursos de 

graduação do PARFOR/UFAM 

2016 SOUZA, E. S. UFAM 

O processo de construção de identidades 

docentes no Âmbito do programa 

institucional de bolsas de Iniciação à 

docência – Pibid/biologia 

2016 EIBEL, W.C. UEM 

Prática como componente curricular – 

definições legais e sua expressão na 

formação inicial o professor de ciências 

e biologia 

2017 OMELCZUK, A. 

B. 

UFSM 
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Contribuições do Pibid para a formação 

inicial de futuros professores de 

biologia – o caso do Instituto Federal do 

Piauí (IFPI) 

2018 BARROS, Y. S. A. 

P. 

UNINOVE 

Fonte: Autores (2020) 

 

Diante dos dados organizados, pode-se observar que mesmo havendo um recorte 

inicialmente estabelecido, os estudos encontrados restringem-se entre os anos de 2013 e 2018. 

Nesse período, observa-se que os trabalhos seguem uma escala decrescente de publicações, 

exceto o ano de 2015, que registra a publicação de quatro dissertações apresentadas. É notório 

que as dissertações abrangem as cinco regiões do Brasil, porém, havendo uma maior 

concentração na região Sul. 

 

5.1.2. Discutindo a formação inicial do professor de biologia 

Ao realizar uma análise das dissertações, pode-se classificá-las em “grupo/ temas” 

onde elas abordam sobre a: i) “Prática como componente curricular”; ii) “Políticas Públicas na 

formação docente”; iii) “Contribuições do uso de textos de divulgação científica”; iv) 

“Materiais didáticos Lúdicos” e v) “Diretrizes curriculares nacionais” (Tabela 2). As discussões 

dos materiais apresentados são realizadas a seguir, separadamente em cada categoria. 

Tabela 04. Grupo/tema de classificação das dissertações 

GRUPO/TEMAS Nº DE DISSERTAÇÕES 

Prática como componente curricular 6  

Políticas Públicas na formação docente 5 

Contribuições do uso de textos de 

divulgação científica 

1 

Materiais didáticos lúdicos 1 

Diretrizes curriculares nacionais 1 

Fonte: Autores (2020) 
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 As análises e discussões dos trabalhos encontrados são apresentadas a seguir tendo 

como base as categorias observadas. 

PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 

As dissertações que abordam a “Prática como componente curricular” trazem no 

decorrer dos seus textos semelhanças em seus objetivos e processo metodológico. Os estudos 

realizam uma análise dos documentos oficiais (principalmente os disponibilizados pelo 

Conselho Nacional de Educação – CNE) e os institucionais (Projeto Político Pedagógico – PPP, 

Projeto Pedagógico do Curso - PPC) que regem as disciplinas de prática em seus respectivos 

campos de pesquisa.  

Três destas dissertações realizaram os seus estudos em Universidades (UFCG, UFSM e 

UFRPE), mais especificamente nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas. Os autores 

buscaram analisar os documentos que regem a área de conhecimento de suas respectivas 

instituições, realizaram entrevistas com os Docentes e aplicação de questionário com os 

discentes. 

Barbosa (2015) relata que a leitura da PPC possui várias interpretações e no momento 

de adequação do curso às diretrizes curriculares nacionais, acarreta uma lacuna entre o currículo 

oficial e o contexto da prática. Ainda consideram que as reformas curriculares são divergentes 

ao que é solicitado pela legislação, resultando em um “efeito cascata”, pois da forma que foi 

alocada o PPC ao PPP, se pode refletir na realidade da sala de aula e, consequentemente, trazer 

implicações na formação do professor de Ciências e Biologia.  

Para Silva (2014) a pesquisa conclui que as disciplinas precisam de ajustes para o 

favorecimento pleno ao perfil oficial almejado, pois encontram divergências entre o que está 

presente nos documentos, o discurso dos docentes e a percepção dos estudantes. Essa é uma 

reflexão importante do trabalho analisado, visto que se observa que, muitas vezes, o currículo 

elaborado é bem diferente do que se faz em sala. Cabe aos docentes da educação superior uma 

maior apropriação do que se é pensado no currículo da formação inicial de professores como 

meio de trabalhar de forma mais assertiva em seu fazer diário. 

Omelczuk (2017) observa em seu estudo que o PPC do curso frisa a importância de aliar 

teoria e prática, porém não é encontrado em textos introdutórios e em ementas das disciplinas 

como essa relação deve ser desenvolvida. O autor salienta ainda que o referido documento 

orienta a realização de uma Transposição Didática, onde o professor formador estimule os 
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discentes do curso para o desenvolvimento de avaliação e autorreflexão frente ao exercício da 

docência. 

Outras dissertações que se enquadram nesse grupo/tema, abordam sobre o estágio 

supervisionado. Os trabalhos analisados objetivam avaliar e compreender como ocorre o 

desenvolvimento do estágio supervisionado no curso de formação de professores de duas 

universidades, a UFRPE e a UFG. Os dois estudos são de natureza qualitativa, ambas realizaram 

levantamento de dados (documentos oficiais e locais) e apenas um realizou entrevista e 

aplicação de questionário.  

Barreto (2014) relata que as principais contribuições observadas no processo dizem 

respeito a: relação licenciando e os supervisores da escola, conhecer a realidade escolar, 

desenvolvimento de planos de aula e a vivência com o ambiente escolar. O autor ainda salienta 

que a burocracia referente ao estágio seja diminuída e que a carga horária da regência seja 

ampliada, pois a atividade contribui significativamente na formação docente e no 

desenvolvimento do professor reflexivo e comprometido com a sua profissão.  

Souza (2013) constata que os documentos oficiais descrevem o estágio como momento 

de aproximação com o ambiente escolar e o intitula como pesquisa. O PPC do curso avaliado 

descreve o estágio como momento de aprender técnicas e o rotula como instrumentalização 

técnica. Tais informações permitiram concluir que o estágio supervisionado contribui 

positivamente na formação docente, mas ainda precisa de atenção referente a articulação entre 

este componente e as demais disciplinas do curso. 

Por fim, as aulas práticas de laboratório também contemplam esse grupo/tema, 

possuindo uma dissertação que visa compreender de que forma a construção de saberes está 

relacionada com a atuação na aula prática de laboratório vivenciada pelos discentes do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas (SOBRAL, 2015). A pesquisa é de natureza quantitativa e 

qualitativa, e realiza uma pesquisa-ação para sua execução. Inicialmente, foram aplicados 

questionários semiestruturados, e os resultados mostraram que as escolas onde os discentes 

atuam, em sua maioria, não possuem laboratórios e que os professores dessas instituições não 

realizam esse tipo de atividade. Dessa forma, foi possível observar um ensino de ciências mais 

teórico. Em um segundo momento da pesquisa foi realizada uma intervenção, onde foram 

trabalhados seminários envolvendo o tema sobre as aulas prática em laboratórios, com o intuito 

de incentivar o envolvimento com a possibilidade de mudanças. O trabalho resultou na 
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produção de doze projetos de intervenção, possibilitando concluir que a relação da prática e as 

metodologias ativas podem trazer contribuições aos cursos de licenciatura. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS NA FORMAÇÃO DOCENTE 

Nesse grupo/tema, foram encontrados dois tipos de políticas públicas que fazem parte 

da formação docente, são elas, o PIBID e o PARFOR. As dissertações que abordam a influência 

do PIBID na formação do professor seguiram caminhos semelhantes, ondem buscam conhecer 

de que forma o programa pode influenciar na formação dos professores de Ciências Biológicas. 

As instituições que foram campo de pesquisa para as dissertações foram o IFPI (BARROS, 

2018), UEM (BARREIROS, 2015; EIBEL, 2016) e UFV (AQUINO, 2015). As pesquisas 

utilizaram vários instrumentos de coleta de dados, entre eles estão o levantamento bibliográfico, 

observação sistemática, entrevista, questionários, grupos de estudo e reflexão. As conclusões 

das pesquisas também possuem semelhanças, onde resultam em observações de positivas 

contribuições sobre o programa. A partir dos dados encontrados é possível observar que se 

trabalha a relação teoria e prática, antecipação da vivência escolar, agindo como facilitador na 

construção da identidade docente, incentivador das ações críticas e reflexivas, assim, 

aprimorando o processo de construção do futuro professor. 

A dissertação que aborda sobre o Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica - PARFOR (SOUZA, 2016) relata sobre a implantação de reformas no sistema 

de ensino e enfatiza sobre políticas na formação docente em destaque para o referido programa. 

Nesse contexto, a pesquisa tem como objetivo investigar as contribuições do PARFOR no curso 

de licenciatura em Ciências Biológicas. Dessa forma, foi definida uma abordagem qualitativa, 

realizando análise documental, aplicação de questionário e entrevista semiestruturada. A 

pesquisa utilizou como sujeitos os professores do curso e diagnosticou que o programa carrega 

algumas fragilidades, precisando de melhorias em suas atividades ofertadas. Apesar disso, a 

implantação proporcionou avanços para a formação de professores-alunos, permitindo a troca 

de saberes entre os pares, reflexão sobre prática pedagógica e instiga uma melhoria na prática 

docente e na Educação Básica da região. 
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CONTRIBUIÇÕES DO USO DE TEXTOS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A dissertação presente no grupo/tema “Contribuições do uso de textos de divulgação 

científica”, tem como objetivo a realização de uma pesquisa para compreender a influência das 

potencialidades do uso de Texto de Divulgação Cientifica (TDC) podem trazer a formação 

docente em Ciências Biológicas e por quais razões os discentes optaram pelo curso. Para a 

realização da pesquisa, utilizou-se de análise qualitativa e, após a interpretação dos dados foi 

possível se diagnosticar que a maioria dos discentes consideram outras possibilidades 

relacionadas à profissão. Dessa forma, os pesquisados não priorizam ser professor e ainda 

acrescentam haver divergências entre a teoria e a prática do curso. Diante desses relatos a 

intervenção com o uso de TDC foi aplicada, levando a inclusão da atividade e sua regência, o 

que resultou em relatos positivos, pois a atividade proporcionou um maior preparo teórico para 

o período de regência. 

 

MATERIAIS DIDÁTICOS LÚDICOS 

 

O grupo/tema “Materiais didático lúdicos” possui uma dissertação que objetivou 

realizar uma análise da influência que a utilização de materiais didáticos lúdicos pode trazer 

para a formação do licenciando em Ciências Biológicas (OLIVEIRA, 2013). O público-alvo da 

pesquisa foram duas turmas da disciplina de Invertebrados I, do curso de Ciências Biológicas 

(licenciatura). Para a obtenção de dados foram realizadas gravações e aplicação de questionário. 

Os resultados mostram que os graduandos já tinham pensamentos formados em relação a 

abordagem o que proporcionou a construção de uma base teórica e prática. A boa interação dos 

discentes e as atividades propostas proporcionaram o estímulo da imaginação e criatividade dos 

estudantes, permitindo a compreensão da capacidade de produzir seus próprios materiais 

didáticos. Diante disso, pode-se concluir que a atividades com materiais didáticos lúdicos pode 

colaborar na transformação de ideias, havendo também uma troca de vivência e reflexão sobre 

a prática. 

 

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

 

A dissertação que está presente no grupo/tema “Diretrizes curriculares nacionais”, tem 

como objetivo compreender os efeitos das diretrizes e leis nas alterações do curso de Ciências 
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Biológicas (POLINARSKI, 2013). A pesquisa é de natureza qualitativa, onde foi realizada uma 

análise de documentos para o levantamento de dados, podendo diagnosticar que os participantes 

(discentes, docentes e egressos) do estudo apontam aspectos que venham a mudar e contribuir 

na formação dos professores. Pode-se pontuar dentre elas: aproximação da universidade e o 

ambiente escolar, aumento da carga horária de regência durante o estágio, bem como a carga 

horária das disciplinas específicas, entre outros. O estudo ainda sugere distinções para o curso 

de licenciatura em Ciências Biológicas, pois é notório a constituição de biólogos professores, 

decorrente da ação histórica de quando esse processo formativo era unificado (bacharel e 

licenciatura). Entretanto, os discentes anseiam uma formação docente de acordo com as 

necessidades especificas para essa formação. 

 

Ao contemplar a análise das dissertações, é possível reconhecer que a formação de 

professores em Ciências Biológicas é um tema que aborda vários aspectos no seu processo 

formativo e pode-se estabelecer uma linha de ligação entre os 14 estudos. A base de cada um 

desses estudos traz informações sobre as diretrizes curriculares nacionais, sendo possível 

perceber que cada curso possui um PPC, mas todos caminham para a construção de um 

professor bem-informado, detentor de saberes, e que seja capaz de formar indivíduos com 

pensamentos crítico e reflexivo sobre o conhecimento de ciências. 

É notório que a formação de professor passa por mudanças que buscam estreitar o laço 

entre as universidades e as escolas de ensino básico. Pôde-se ver essa aproximação de diversas 

formas, desde o estágio supervisionado até a implantação de políticas públicas na formação de 

professor que, diante desses estudos, destacou o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência – PIBID e o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – 

PARFOR, sempre visando contribuir para a formação docente. 

Pode-se observar também que o olhar dos pesquisadores está direcionado às atividades 

práticas realizadas pelos futuros professores, visando utilizar desse momento de exercício da 

prática para desenvolver habilidade e saberes, conhecer e praticar metodologias variadas, 

visando tornar o ensino de ciências menos teórico e mais prático. Isso acaba trazendo para os 

alunos do ensino básico o contato com a realidade do que é encontrado na teoria. 

Durante o caminho percorrido pela pesquisa até esse exato momento pode-se apontar 

que muito se ouve falar de uma diversidade de pesquisas que envolvem a formação de 
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professores de Ciências Biológicas, mas é valido frisar também que há ausência de produções 

sobre o programa Residência Pedagógica, principalmente quando se delimita às dissertações, e 

buscamos produções sobre o PRP ligadas a formação do professor de Ciências Biológicas, que 

até o momento não existem publicações de produções sobre o assunto. Desse modo, a presente 

pesquisa é muito importante, uma vez que irá buscar acompanhar de perto o trabalho dos 

componentes do programa e buscar compreender quais os impactos do programa nesse processo 

formativo. 

 

5.2 ANÁLISE DOCUMENTAL  

Para a análise em questão, inicialmente foi realizada uma definição de quais documentos 

seriam trabalhados a partir desse momento, o primeiro a ser definido é o edital do PRP da 

CAPES, o segundo foi o edital do subprojeto Ciências Biológicas UERN. Para enriquecer essa 

análise, se fez necessário a inclusão das DCN para a formação inicial de professores e DCN 

para o curso de Ciências Biológicas. De acordo com os objetivos desta dissertação, foram 

construídas tabelas com categorias, para que possa promover o conhecimento das ideias que 

constituem esses documentos utilizando-se, para isso, os elementos da análise de conteúdo 

proposta por Bardin (2011). 

 

5.2.1 Avaliação do edital do PRP 

 

A partir da análise do texto do Edital 06/2018 da CAPES foi possível perceber a 

organização de duas categorias, sendo uma primeira que discute sobre a “Articulação entre 

teoria e prática” e outra sobre o processo de “Formação”. A partir da primeira categoria, Tabela 

05, foi confirmado que a busca natural da implementação do PRP objetiva proporcionar ao 

discentes essa oportunidade de articulação. 

 

Tabela 05: Categoria articulação entre teoria e prática 

Categoria  Unidade de registro Unidade de contexto 

 

 

 

 

 

Do objeto 

 

 

 

 

“O Objeto do presente edital é selecionar, no 

âmbito do Programa de Residência Pedagógica, 

Instituições de Ensino Superior (IES) para 

implementação de projetos inovadores que 

estimulem articulação entre teoria e prática nos 

cursos de licenciatura, conduzidos em parceria com 
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Articulação 

entre teoria 

e prática 

 

Do programa 

Residência 

Pedagógica 

 

 

 

Referenciais para a 

elaboração do projeto 

institucional de 

Residência 

Pedagógica 

 

A Residência 

Pedagógica 

as redes públicas de educação básica. (Edital 

06/2018, p.01).” 

 

 

“Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de 

licenciatura, por meio do desenvolvimento de 

projetos que fortaleçam o campo da prática e 

conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a 

relação entre teoria e prática profissional docente, 

utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o 

ensino e a aprendizagem escolar, entre outras 

didáticas e metodologias. (Edital 06/2018, p.01).” 

 

 

“Visa fomentar projetos inovadores que estimulem 

a articulação entre teoria e prática nos cursos de 

licenciatura, conduzidos em parceria com as redes 

públicas de educação básica.” (Edital 06/2018, 

p.17).” 

 
 
“A Residência Pedagógica consiste na imersão 

planejada e sistemática do aluno de 

licenciatura em ambiente escolar visando à vivência 

e experimentação de situações 

concretas do cotidiano escolar e da sala de aula que 

depois servirão de objeto de reflexão 

sobre a articulação entre teoria e prática. .” (Edital 

06/2018, p.18).” 

 
Fonte: (Adaptado de Edital Capes 06/2018, p. 01, 17-18) 

 

De acordo com a Tabela 5, onde há 4 recortes do edital do PRP 06/2018, fica claro que 

uma das principais finalidades do programa é proporcionar ao licenciando a oportunidade de 

promover a articulação entre teoria e a prática. É possível perceber que é um objetivo do 

programa que percorre todo o edital, em que, inicialmente é descrita de forma sucinta, mas que 

ao decorrer dos recortes realizados (unidades de contexto) pode-se compreender de que forma 

ocorrerá essa articulação. 

Ao realizar uma leitura mais detalhada do edital em questão, consegue-se compreender o 

quanto o PRP visa aprimorar a formação desses licenciandos, e a articulação entre teoria e 

prática é explorada de diversas formas, onde o residente irá construir um caráter profissional, 

enxergando a prática docente em diferentes ângulos da realidade escolar, uma vez que as 
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atividades seguem um cronograma iniciado com a ambientação escolar, imersão na regência, e 

avaliação e socialização das atividades. Dessa forma, as atividades do PRP englobam as teorias 

que o licenciando aprende nas IES enquanto cursam as disciplinas pedagógicas, de modo a 

desenvolver um pensamento crítico e reflexivo em relação a essa articulação entre teoria 

discutida e a prática docente necessária. 

Nessa perspectiva, trazemos o pensamento de Freire (1997), em que frisa o quão 

importante é a relação entre a teoria, uma vez que essa relação proporciona uma educação para 

a liberdade. É necessário perceber a importância desse pensamento e compreender que o 

licenciando não estará apenas carregando informações, mas, na verdade, utilizará o 

conhecimento em suas ações e reflexões, sobre a sociedade e sobre o mundo, de modo a se 

tornar um ser pensante, crítico e reflexivo. 

Aqui apresenta-se a segunda categoria obtida a partir da leitura do texto analisado que 

discute sobre a “Formação”. A categoria se refere ao longo do edital sobre as orientações para 

formação do licenciando e as observações sobre o material obtido podem ser encontradas na 

Tabela 06, a seguir. 

 

Tabela 06: Categoria “Formação” 

Categoria Unidade de registro  Unidade de contexto 

 

 

 

Formação 

Do programa 

Residência Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das definições 

 

“Aperfeiçoar a formação dos discentes de 

cursos de licenciatura, por meio do 

desenvolvimento de projetos que 

fortaleçam o campo da prática e conduzam 

o licenciando a exercitar de forma ativa a 

relação entre teoria e prática profissional 

docente... (Edital 06/2018, p.01) 

 

A Residência Pedagógica é uma atividade 

de formação realizada por um discente 

regularmente matriculado em curso de 

licenciatura e desenvolvida numa escola 

pública de educação básica, denominada 

escola-campo. (Edital 06/2018, p.01) 
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Referenciais para a 

elaboração do projeto 

institucional de 

Residência Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

A Residência 

Pedagógica 

 

“O Programa de Residência Pedagógica é 

uma ação implementada pela Capes para 

atender aos objetivos da Política Nacional 

de Formação de Professores da Educação 

Básica do Ministério da Educação.” 

(Edital 06/2018, p.17).” 

 

“A Residência Pedagógica não deve ser 

confundida com a Prática como 

Componente 

Curricular (PCC), todavia sua articulação 

com esse componente é essencial para 

formação do licenciando e deve ser 

demonstrada no Projeto Institucional de 

Residência Pedagógica.” (Edital 06/2018, 

p.18). 

 

A regência da sala de aula deverá ser 

acompanhada pelo preceptor utilizando a 

observação e registro de resultados, 

acontecimentos, comportamentos, entre 

outros fatos, para posterior discussão, 

análise e compreensão dos aspectos 

formativos em conjunto com 

o residente e seu docente orientador; 

(Edital 06/2018, p.18). 

 Fonte: (Adaptado de Edital Capes 06/2018, p. 01, 17-18) 

 Assim como a categoria anterior, essa também percorre por todo o edital e está aliada 

com a articulação entre teoria e prática. A “formação” está sempre aplicada quando se refere ao 

processo formativo do discente durante a graduação, onde o programa é destinado aos alunos 

que já estão cursando o quinto período de sua licenciatura e as atividades desenvolvidas buscam 
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aperfeiçoar a formação do futuro docente, promovendo a imersão desse individuo no cotidiano 

de uma escola da rede pública de educação básica. 

O conceito e objetivos de formação do licenciando participante do PRP é orientado na 

busca em atender a Política Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, 

baseando-se em projetos, com uma visão de aperfeiçoar o estágio supervisionado, trabalhando 

metodologias e didáticas estudadas pelos estudantes. O PRP ainda ressalta que as suas 

atividades não são destinas para a substituição da prática como componente curricular (PCC), 

mas deverão ser boas aliadas no processo formativo do discente. 

 As ações dos residentes seguem um cronograma sistemático de atividades que são 

distribuídos em 440 horas, onde tudo ocorre com acompanhamento dos preceptores (professor 

da escola-campo) e também do docente orientador (professor da IES), em que são 

desenvolvidas atividades de observação, regência, intervenções pedagógicas, a fim de que esse 

momento de contato direto possa vir a somar na construção profissional. 

Os pontos discutidos até agora permitem entender que o programa oferta uma 

aproximação direta ao futuro campo de trabalho dos residentes e que busca tornar essa vivência 

enriquecedora para esses licenciandos, uma vez que, cada atividade e prática desenvolvida é 

planejada, orientada, e discutida por profissionais formados e capacitados para uma execução 

positiva, a fim de promover uma formação aperfeiçoada. Importante apontar ainda que as 

categorias encontradas conversam muito bem com as propostas dos diferentes autores que 

discutem a formação docente (NOVOA, 2009; TARDIF, 2012). 

 

5.2.5 Avaliação do edital subprojeto PRP Ciências Biológicas UERN 

Inicialmente, ao realizarmos a leitura do edital do PRP da CAPES (Edital 06/2018) 

podemos entender que nele são contidas informações gerais dos âmbitos do programa. Nesta 

análise mais específica do Edital PRP Ciências Biológicas UERN, poderemos compreender de 

que forma as atividades são realizadas, e para aprofundar um pouco mais a análise, separamos 

duas categorias que compõem as atividades do subprojeto que discutem sobre a “Gestão 

Escolar” e as “Práticas Pedagógicas”. A seguir, as tabelas 07 e 08 trazem as duas categorias 

destacadas do subprojeto PRP Ciências Biológicas UERN. 
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Tabela 07: Categoria “gestão escolar” 

Categoria  Unidade de registro  Unidade de contexto 

Gestão escolar  

 

Objetivos do subprojeto 

 

 

 

 

 

 

Plano de Atividades do 

Residente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ações previstas 

 

Identificar e analisar a gestão escolar 

nas múltiplas funções. 

(Portaria:06/2018, p.01) 

 

“...aprimorando o conhecimento a 

respeito da gestão escolar, incluindo o 

que compete cada cargo e como os 

recursos financeiros chegam à escola 

(atividades nas escolas-campo sob o 

acompanhamento do preceptor e 

coordenador de área), justificando que 

muitos de nossos egressos assumem 

cargos de gestores nas escolas da 

cidade. (Portaria:06/2018, p.03) 

 

O funcionamento da gestão escolar é 

algo que será conhecido pelos 

residentes. Inicialmente identificando o 

que compete cada cargo dentro da 

gestão e qual a função de cada um 

deles. Irão entender como funciona o 

caixa escolar, de onde vem os recursos 

financeiros necessários para serem 

utilizados nas despesas da escola. 

(Portaria:06/2018, p.04) 

 

 

Fonte: (Adaptado subprojeto PRP Ciências Biológicas – UERN/ Portaria: 06/2018) 



63 
 

A categoria gestão escolar começa a ser apresentada como um dos objetivos do 

subprojeto, a fim de promover a aproximação do discente não apenas com a sala de aula, mas 

também promover a aproximação com atividades administrativas da escola. Faz-se necessário 

engradecer esse objetivo, pois a justificativa demonstra que os docentes responsáveis pela 

construção do subprojeto e orientadores dos residentes possuem ampla visão da formação dos 

discentes, quebrando a barreira da formação inicial e mostrando haver conhecimento das 

atividades dos egressos do curso de Ciências Biológicas. Desse modo, buscam preparar os 

licenciandos para atividades que estão fora da sala de aula, mas são presentes na realidade 

escolar, assim promovendo o aperfeiçoamento da “formação” que foi destacada na categoria 

anterior. 

O conhecimento da gestão escolar visa permitir que os residentes conheçam a parte 

administrativa da escola, podendo observar e entender como cada profissional atua naquele 

setor da escolar, como os recursos financeiros são recebidos e distribuídos para suas devidas 

finalidades.  

Sant’anna (2014) é um autor que aborda bem sobre a gestão escolar e suas 

particularidades, mas uma de suas posições que vale ressaltar é sobre a questão de saber 

gerenciar a gestão de pessoas, uma vez que, são elas que fazem acontecer. Nesse contexto, é 

possível compreende o quanto o ambiente escolar é interligado, independente do setor, pois 

uma atividade contribui para o desenvolvimento da outra. Em adição, vale salientar que essa 

categoria vem a permitir ao residente uma vivência enriquecedora. 

 

Tabela 08: Categoria “Prática pedagógica” 

Categoria Unidade de registro Unidade de contexto 

Prática pedagógicas  

 

Caracterização da 

realidade educacional 

 

 

 

“...cuja finalidade é melhorar a 

qualidade de ensino, de modo que a 

articulação entre teoria e prática seja 

evidenciada, uma vez que ela é citada, 

pelos docentes, como sendo a maior 

dificuldade enfrentada na prática 

pedagógica.” (Portaria:06/2018, p.03) 
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Ações previstas “...Os residentes e preceptores terão 

momentos para leitura, análises e 

discussões através de seminários de 

estudo baseados em temas que 

remetam a prática 

pedagógica.”(Portaria:06/2018, p.04) 

Fonte: (Adaptado subprojeto PRP Ciências Biológicas – UERN/ Portaria: 06/2018) 

 

A segunda categoria do subprojeto PRP Ciências Biológicas nos permite inferir uma boa 

movimentação para ações que tangem a prática pedagógica nas escolas-campo. Porém, faz-se 

necessário entender que as escolas que recebem o PRP são instituições com baixa nota no IDEB. 

Desse modo, a perspectiva é que a atuação dos residentes venha a beneficiar o ensino dessas 

instituições, além de ser suporte importante para utilização de variadas práticas discutidas 

durante as disciplinas pedagógicas. 

Durante a leitura flutuante a respeito da prática pedagógica no edital é possível entender 

que as metodologias que permitem aliar a teoria e as práticas são difíceis de serem executadas, 

onde os próprios docentes relatam tais dificuldades. Desse modo, o projeto tem o objetivo de 

capacitar os residentes a realizarem essa interação. Essa capacitação é trabalhada através de 

literaturas e discussões entre os orientadores e os residentes. Para Franco (2015) é uma prática 

que gira em torno de intencionalidades que são previamente estabelecidas e que serão 

perseguidas durante o processo didático de variadas formas. Acredita-se, dessa forma, que a 

adoção dessas atividades venha a contribuir para a formação desses discentes e promova uma 

melhor qualidade de ensino nas escolas-campo. 

 

5.2.3 Avaliação das Diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de 

professores para a educação básica (DCN) 

 

Para a análise da DCN, foi realizada uma leitura concentrada ao quarto inciso, onde estão 

descritas as diretrizes para a formação de professores dos anos finais do ensino fundamental e 

ensino médio. Essa delimitação ocorreu devido ao objetivo da pesquisa em compreender os 

impactos da PRP na formação dos professores de Ciências Biológicas, então, desse modo, a 

atuação dos profissionais da área se enquadra nos anos citados inicialmente.  
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Assim, foi possível identificar uma única categoria que conversa diretamente com nosso 

objeto de estudo, relacionada às competências necessárias para a efetivação do trabalho docente 

nos níveis em questão. Tais dados obtidos a partir do texto analisado são apresentados na Tabela 

09, a seguir. 

 

Tabela 09: Categoria competências   

Categoria  Subcategoria Unidade de 

registro 

Unidade de contexto 

Competências Competências 

gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“1. Compreender e utilizar os 

conhecimentos historicamente 

construídos para poder ensinar a 

realidade... 

 

2. Pesquisar, investigar, refletir, realizar a 

análise crítica, usar a criatividade e buscar 

soluções tecnológicas para selecionar...  

 

3. Valorizar e incentivar as diversas 

manifestações artísticas e culturais, tanto 

locais quanto mundiais... 

 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal, 

corporal, visual, sonora e digital – para se 

expressar e fazer com que o estudante 

amplie seu modelo de expressão ao 

partilhar informações, experiências, ideias 

e sentimentos... 

 

5. Compreender, utilizar e criar 

tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas docentes... 

  

6. Valorizar a formação permanente para 

o exercício profissional, buscar 

atualização na sua área e afins... 

  

7. Desenvolver argumentos com base em 

fatos, dados e informações científicas 

para formular, negociar e defender ideias, 

pontos de vista e decisões comuns, que 

respeitem e promovam os direitos 

humanos, a consciência socioambiental, o 

consumo responsável em âmbito local, 

regional e global... 
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Competências 

especificas  

 

 

 

 

 

Anexo 

 

 

 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de 

sua saúde física e emocional... 

  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a 

resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o 

respeito ao outro e aos direitos humanos... 

 

10. Agir e incentivar, pessoal e 

coletivamente, com autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência, a abertura a diferentes 

opiniões e concepções pedagógicas, 

tomando decisões com base em princípios 

éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários, para que o 

ambiente de aprendizagem possa refletir 

esses valores.” (DCN 2020, p.13|)  

 

Conhecimento profissional 

Prática profissional 

Engajamento profissional.” (DCN 2020, 

p.13 e 14) 

 
 

Fonte: (Adaptado DCN 2020, p 13 e 14) 

 

Ao expor a longa lista de competências destinadas a formação inicial de professores, é 

notório perceber quão grande e complexa é esse processo formativo. É entender que a 

construção do perfil profissional docente envolve muitas temáticas, disciplinas e visões que 

englobam o conhecimento, a natureza e o ser humano, onde o discente não vai aprender somente 

ciências, mas irá desenvolver um pensamento crítico e reflexivo, que seja capaz de compreender 

e formar novos indivíduos diariamente. 

Garcia (2005), relata que para que haja o desenvolvimento de competências, é necessário 

que, inicialmente sejam vistas como objetivos de ensino e daí compreender que o processo de 

ensinar inclui desenvolver a comparação, classificação, análises, discussão, opiniões, 

julgamentos, generalizações e analogias, para que o foco do desenvolvimento dessas 

competências seja visto de forma ampla e contribuía para essa efetivamente para um processo 

de formação. Aqui apontamentos que a formação docente também deve ser incluir nessa 

reflexão, caso seja pensado um processo de formação de competências com apontado no 

documento. 
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A análise do documento nos permitiu ainda entender que a prática de um professor deve 

ultrapassar as barreiras das salas de aula e engloba o ambiente escolar em um todo. De forma 

mais direcionada, quando se observa as competências especificas, é possível compreender que 

a formação e construção de conhecimento não se limita apenas ao período da universidade, e 

sim, passa a percorrer a vida posterior a esse momento, onde o professor deverá comprometer-

se com a formação continuada e sempre buscar a atualização de informações, metodologias e 

práticas docentes. 

 

5.2.4 Avaliação das DCN para os cursos de Ciências Biológicas 

 

Para realizar a última análise dos documentos desse capítulo, vamos falar sobre duas 

categorias destacadas dentro da DCN (2001) específicas para os cursos de Ciências Biológicas 

(bacharel e licenciatura), onde a leitura se concentra nas diretrizes para a formação dos 

licenciando em Ciências Biológicas. 

A partir da leitura do documento foram possíveis elaborar duas categorias que discutem 

a “multi e interdisciplinaridade” e “ Conteúdos para formação do licenciado”. Os dados obtidos 

são apresentados na Tabela 10, a seguir. 

 

Tabela 10: Categoria “multi e interdisciplinaridade” 

Categoria Unidade de registro Unidade de contexto 

Multi e 

interdisciplinaridade 

Competências e habilidades  

 

 

 

 

 

 

Estrutura do curso 

“Atuar multi e 

interdisciplinarmente, 

interagindo com diferentes 

especialidades e diversos 

profissionais, de modo a estar 

preparado a contínua 

mudança do mundo 

produtivo;” (DCN 2001, p.4) 

 

“garantir uma sólida 

formação básica inter e 

multidisciplinar;” (DCN 

2001, p.4 
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Fonte: (Adaptado DCN 2001, p.4) 

 

O quadro 8 expõe uma categoria, mas em duas formas. No primeiro recorte a categoria 

deve ser uma ação do discente em formação, onde o mesmo deve ser capaz de trabalhar com a 

multi e interdisciplinaridade, no segundo recorte a DCN orienta que formação docente deve 

garantir uma formação de qualidade, a fim de que, o futuro professor seja capaz de exercer as 

suas habilidades assim como regem os documentos. 

Inicialmente, observamos que para que haja um desenvolvimento da multi e 

interdisciplinaridade, faz-se necessário entender que esse é um processo de integração das 

disciplinas, para que possam atuar de forma conjunta, mas onde cada uma não perca a sua 

particularidade. Podemos dizer, popularmente falando, que é um processo que deve estar de 

mãos dadas e cada uma ofertando a sua contribuição para a construção de conhecimento. 

Bonatto, Barros, Gemeli, (2012) descrevem que a interdisciplinaridade:  

 

Implica num novo pensar e agir, numa postura que privilegia a abertura para 

uma vivência interativa mediada por conhecimentos diversificados. Busca-se 

superar a linearidade do currículo escolar, reorganizando-os de forma a 

superar a tendência de um mero seguimento da lista pronta por série. 

 

Desse modo, é permitir que se conheçam as disciplinas em seu particular e permitir as 

suas relações. Desse modo, religa-se ao recorte, onde é possível compreender que buscam essa 

relação, e que ela se dá em um processo desde os planejamentos das aulas e das interações dos 

professores de diferentes disciplinas, objetivando enriquecer e otimizar a construção de 

conhecimento. 

A segunda categoria desse tópico é interligada com a primeira, nela está contida as 

especificações para a modalidade da licenciatura. Os dados são apresentados na Tabela 11, a 

seguir. 
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Tabela 11: Categoria “Conteúdos para formação do licenciado” 

Categoria Unidade de registro Unidade de contexto 

Conteúdos para formação 

do licenciado 

Conteúdos específicos “A modalidade Licenciatura 

deverá contemplar, além dos 

conteúdos próprios das 

Ciências Biológicas, 

conteúdos nas áreas de 

Química, Física e da Saúde, 

para atender ao ensino 

fundamental e médio. A 

formação pedagógica, além 

de suas especificidades, 

deverá contemplar uma visão 

geral da educação e dos 

processos formativos dos 

educandos. Deverá também 

enfatizar a instrumentação 

para o ensino de Ciências no 

nível fundamental e para o 

ensino da Biologia, no nível 

médio.” (DCN 2001, p.6) 

 

“Para a licenciatura em 

Ciências Biológicas serão 

incluídos, no conjunto dos 

conteúdos profissionais, os 

conteúdos da Educação 

Básica, consideradas as 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação de 

professores em nível 

superior, bem como as 
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Diretrizes Nacionais para a 

Educação Básica e para o 

Ensino Médio.” (DCN 2001, 

p.6) 

Fonte: (Adaptado DCN 2001, p.6) 

 

Diante desse exposto, o CNE (2015) já orienta no capítulo V, inciso 2º, que o processo 

formativo deve assegurar que:  

 

os conteúdos específicos da respectiva área de conhecimento ou 

interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias, bem como conteúdos 

relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de políticas 

públicas e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias, direitos 

humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa 

geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e direitos 

educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas (CNE, 2015) 

 

Nessas definições se enquadram a formação do licenciando em Ciências Biológicas, onde 

devem contemplar os assuntos específicos da área, mas também química, física e afins, 

juntamente com as disciplinas pedagógicas e conteúdo sobre a educação básica, a fim de 

promover uma formação ampla e completa, para que esse profissional esteja capacitado e bem 

informado para desenvolver seu papel profissional com eficiência e promover um ensino de 

qualidade a educação básica e ensino médio 

Diante dessa reflexão, é possível enxergar a relação com a categoria anterior, nos 

permitindo compreender, e de modo a concordo com o exposto por Lopes e Rotta (2021) que a 

formação inicial do professor de ciências precisa proporcionar a construção de uma visão 

interdisciplinar, assim possibilitando um ensino favorável à compreensão dos conteúdos de 

ciências mais integrado. 

Aqui faz-se necessário destacar a importância do desenvolvimento da análise desses 

documentos. Nela foi possível entender que existe uma conversa clara entre os mesmos, sendo 

que todos possuem o mesmo objetivo comum, trazer orientações e determinações o 

aperfeiçoamento da formação dos discentes da licenciatura, permitindo o desenvolvimento de 



71 
 

atividades de prática pedagógica e a aproximação com a ambiente escolar, visando também a 

melhoria do ensino da educação básica. 

 

5.3 ESCALA DE LIKERT 

Para a realização da discussão dos dados dessa etapa da pesquisa, foi realizada uma 

divisão em categorias de acordo com as afirmativas contidas na escala. A escala de Likert é 

composta por dezenove (19) afirmativas, objetivando as três categorias seguintes: 

 Categoria 01 – Sobre o Programa Residência Pedagógica (PRP) (A1, A2, A3, A4, 

A6, A8) 

 Categoria 02 – Formação (A5, A7, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15) 

 Categoria 03 – Visão sobre o processo de orientação no PRP (A16, A17, A18, 

A19) 

Após a divisão das categorias e as análises das afirmativas, foi realizado os cálculos de 

médias e desvios padrão para cada afirmativa, e os resultados foram apresentados e discutidos 

em gráficos, separado de acordo com a respectiva categoria. 

 

5.3.1 Sobre Programa Residência Pedagógica (PRP) 

 

A primeira categoria a ser analisada é referente ao PRP. As afirmativas foram 

desenvolvidas com base no que está presente no edital 06/2018, com o intuito de compreender 

a influência das atividades do programa no desenvolvimento da articulação entra a teoria e 

prática, os impactos na formação inicial, e as vivências dos residentes na escola campo. A seguir 

foram detalhadas as afirmativas desse primeiro momento:  

 

 A1 - O PRP estimula a articulação entre teoria e prática; 

 A2 - O PRP aperfeiçoa a formação do discente do curso de licenciatura; 

 A3 - O PRP aproxima o residente da realidade escolar; 

 A4 - A ambientação escolar é fundamental para poder conhecer as problemáticas 

presentes nas escolas; 

 A6 - Conhecer a gestão escolar é enriquecedor para a vivência do campo escolar do 

residente; 

 A8 - Promover intervenção pedagógica é necessário para superar problemáticas da escola; 
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Os dados da primeira categoria estão apresentados no Gráfico 01 e na Tabela 12: 

 

Gráfico 01: Sobre o Programa Residência Pedagógica (PRP) 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

Tabela 12: Dados obtidos dos residentes – Categoria 01 

Assertivas 
Concepções dos residentes (Média ± Desvio) 

 
 

A1 2,00 ± 0.00 

A2 1,91 ± 0,28 

A3 1,75 ± 0,45 

A4 1,33 ± 0,77 

A6 1,16 ± 0,93 

A8 1,41 ± 0,66 

Fonte: Autores (2021) 

 

A primeira categoria da escala de Likert objetivou conhecer a opinião dos residentes a 

respeito da sua vivência na escola campo. Para A1, “O PRP estimula a articulação entre teoria 

e prática”, foi obtido um resultado de absoluta concordância com a afirmativa (2,00 ± 0,00), 

ocasionando um resultado conclusivo sobre a opinião dos residentes que concordam que o PRP 

0
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proporciona o estímulo da articulação entre a teoria e a prática. Desse modo, podemos observar 

a exatidão dos valores relacionados a média e desvio padrão.  

Em adição ao resultado dessa assertiva, é possível perceber que a atividade do PRP 

proporciona uma vivência que permite o aperfeiçoamento dessa articulação, o que estar de 

acordo com o que já é previsto em documento oficial, como a LDB, que apresenta no Art. 61, 

inciso II sobre a formação de professores, o direcionamento de uma formação sólida e que 

proporcione a associação entre a teoria e prática durantes as atividades de estágios 

supervisionados e capacitação em serviço Brasil (2009). 

A afirmativa A2, “O PRP aperfeiçoa a formação do discente do curso de licenciatura”, 

segue em uma perspectiva semelhante a anteriormente citada, uma vez que, nesse momento os 

residentes respondem de uma forma mais ampla sobre o aperfeiçoamento da sua formação, e o 

resultado da média fica aproximadamente ao valor total de concordância absoluta, apresentando 

um desvio padrão com valor de variação inferior a 0,3 (1,91 ± 0,28). Assim, fica claro que os 

respondentes participantes da pesquisa concordam que o PRP contribui para o aperfeiçoamento 

da sua formação.  

Diante das respostas dos residentes, podemos validar esse resultado, juntamente com a 

colocação de Leite, Silva e Silva (2019), ao que os autores compreendem a importância do PRP 

na formação docente e ainda ressaltam a contribuição para a formação crítica e reflexiva dos 

residentes, uma vez que é ofertado a oportunidade de conhecer e refletir sobre a prática 

cotidiana, atuando de forma interdisciplinar na vivência escolar. 

Vale frisar o quão importante são as respostas dos residentes, pois, é a partir delas, que 

podemos compreender que de acordo com os objetivos do edital, os residentes vivem 

experiências que os permite agregar valores a sua formação docente, uma vez que eles estão 

imersos no cotidiano escolar, podendo atuar de forma direta com as atividades desenvolvidas 

por um professor em efetivo exercício docente. 

Na afirmativa A3, “O PRP aproxima o residente da realidade escolar”, os residentes 

apresentam também uma média de concordância bem considerável e positiva, havendo um 

desvio padrão bem baixo, não chegando a 0,5 (1,75 ± 0,45). O mesmo ocorre na afirmativa A4 

“A ambientação escolar é fundamental para poder conhecer as problemáticas presentes nas 

escolas”, em que se pode observar que a média começa a cair em relação às anteriores, havendo 

uma variação maior na concordância entre os residentes, mas a maioria concorda plenamente 
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com a afirmativa e a minoria não possui uma opinião a respeito da afirmativa (1,33 ± 0,77), 

desse modo ainda não se apresenta discordância em relação as afirmativas analisadas. 

Seguindo os resultados obtidos até esse momento, as respostas dos residentes 

participantes da pesquisa assemelham-se ao pensamento de Magalhães, Figueiredo e Soares 

(2019), uma vez que é notório a contribuição do PRP na formação docente, proporcionando 

uma ampliação do olhar do licenciando sobre sua profissão, vivenciando a dinâmica escolar, e 

compreendendo que aprendizado e vivência caminham juntos e que nenhum dia é igual ao outro 

na realidade escolar. 

Acreditamos que o PRP proporciona ao residente uma vivência bem particular, mas de 

forma enriquecedora, uma vez que o cronograma segue uma sequência de atividades que vão 

somando experiências que serão praticadas nas etapas seguintes com o intuito de estar 

preparando o aluno para viver aquele momento que está por vir. Nessa organização, 

inicialmente acontece a aproximação com a escola, em seguida, o processo de ambientação, 

permitindo o aluno a desenvolver um olhar em relação ao público ali presente e em seguida 

havendo o desenvolvimento das atividades de regência. Em nosso olhar, essa é uma forma de 

preparar esse residente para ministrar aulas, pois já houve um reconhecimento da escola e em 

seguida vão atuar em um ambiente que já conhecem, permitido um planejamento de acordo 

com a realidade ali encontrada. 

A afirmativa A6, “Conhecer a gestão escolar é enriquecedor para a vivência do campo 

escolar do residente”, foi baseada em um dos objetivos do subprojeto Ciências Biológicas 

UERN e nele buscou-se compreender sobre o conhecimento da gestão escolar. Nessa primeira 

categoria, essa afirmativa possuiu a menor média e o maior desvio padrão entre as demais (1,16 

± 0,93), porém, a média ainda segue de forma positiva, havendo apenas uma “discordância’, e 

um “sem opinião”, o que permite compreender que possuir conhecimento em relação a gestão 

escolar é mais uma experiência que pode vir a contribuir aos aspectos da vivência na escola 

campo. 

A gestão escolar, para Matos e Barbosa (2020), é uma parte da escola que abrange muito 

mais que as questões burocráticas da referida instituição de ensino. É de sua responsabilidade 

garantir a qualidade de ensino, desenvolver o PPP, sobre os resultados educacionais, além de 

também atuar frente à própria promoção da aprendizagem dos alunos, com objetivo de melhorar 

a qualidade do ensino. 
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Dessa forma, compreendemos e ressaltamos a importância dessa fase do processo de 

formação pois, é a partir desse momento que os residentes conseguem vivenciar a realidade 

extra sala de aula e conhecer o desenvolvimento dos planejamentos que são o alicerce para a 

sua prática. Desse modo, o residente pode construir uma visão mais ampliada em relação as 

atividades escolares e ainda pode conhecer as atividades burocráticas da escola, desse modo 

permitindo-o uma experiência ainda mais enriquecedora que estará agregando valores a sua 

formação 

Por fim, na afirmativa A8, “Promover intervenção pedagógica é necessário para superar 

problemáticas da escola”, os residentes responderam acerca da intervenção pedagógica. Essa 

atividade foi prevista para ser realizada de acordo com a realidade de cada escola. Nessa 

perspectiva os residentes responderam de acordo com a vivência, o que resultou em uma média 

elevada (1,41 ± 0,66), proporcionando concluir o entendimento que o desenvolvimento da 

atividade atendeu as especificações previstas no edital. 

A partir das afirmativas discutidas nesse primeiro momento, podemos compreender que, 

de acordo com as concepções dos residentes, o PRP consegue proporcionar vivências que 

estimulam a articulação entre a teoria e prática e o aperfeiçoamento do processo de formação 

inicial do licenciando, pois permite que esse residente tenha proximidade com a realidade 

escolar, conheça as problemáticas que estão presentes nesse ambiente. Podemos ainda perceber 

que o desenvolvimento da atividade sobre o conhecimento da gestão escolar vem para 

enriquecer essa experiência, enxergamos que esse momento é de grande importância, pois desse 

modo, os residentes tem a possibilidade de conhecer uma realidade que está ulterior a sala de 

aula, e por fim, vale enaltecer a prática da intervenção pedagógica, pois da forma que é 

trabalhada, estimula os residente a desenvolver um pensamento crítico-reflexivo a respeito da 

realidade da escola que estão trabalhando, e a partir dessa analise desenvolverem uma atividade 

que venha contribuir com uma forma de conscientização sobre uma problemática diagnosticada. 

A seguir serão apresentados os resultados e as discussões obtidas da segunda categoria de 

análise da Escala de Likert que discute sobre os processos de formação no PRP a partir dos 

olhares dos respondentes. 
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5.3.2 Formação 

A segunda categoria analisada discute sobre a concepção dos residentes em relação ao 

desenvolvimento da sua formação dentro da carga horária do programa, buscando investigar a 

contribuição do PRP referente a ambientação escolar, o período de regência, entre outros. 

Objetivamos conhecer, ainda, algumas especificações da prática da regência, de acordo com as 

afirmativas seguintes: 

 A5 - As 60 h de ambientação na escola são necessárias para conhecer o ambiente escolar 

antes da regência. 

 A7 - A carga horária do PRP é suficiente/contribuem para o licenciando conhecer a 

realidade escolar. 

 A9 - As 100 h de regência contribuem para a aquisição de experiência. 

 A10 - As 100h de regência são suficientes para adquirir conhecimento sobre 

planejamento e ministrar aulas. 

 A11 - O período de regência é suficiente para aprender a ter domínio de uma sala de aula. 

 A12 - O período de regência contribui para adquirir segurança ao ministrar aula. 

 A13 - O período de regência permite superar o fazer pedagógico tradicional 

 A14 - O período de regência permite realizar diferentes estratégias metodológicas. 

 A15 - Ser residente após cursar 50% do curso é o período ideal para participar do 

RESPED. 

 

Os resultados obtidos podem ser encontrados no Gráfico 02 e Tabela 13, a seguir. 
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Gráfico 02: Categoria Formação 

 

Fonte: Autores (2021) 

 

Tabela 13: Dados obtidos dos residentes – Categoria 02 

Assertivas 

Concepções dos residentes  

(Média ± Desvio) 

 
 

A5 0,83 ±1,11 

A7 1,41 ± 0,66 

A9 1,81 ± 0,38 

A10 1,5 ± 1,44 

A11 0,91 ±1,31 

A12 0,83 ± 1,02 

A13 0,83 ± 1,19 

A14 1,33 ± 0,49 

A15 1,41 ± 0,68 

Fonte: Autores (2021) 
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conhecer o ambiente escolar antes da regência”, os residentes concordam que passar pelo 

processo de ambientação escolar é necessário para posteriormente dar início as atividades de 

regência (0,83 ±1,11), o que, de acordo com a análise da A7, “A carga horaria do PRP é 

suficiente/contribuem para o licenciando conhecer a realidade escolar”, é possível diagnosticar 

com a médias das respostas a satisfação dos residentes com a contribuição do programa em 

proporcionar o conhecimento sobre a realidade escolar (1,41 ± 0,66), permitindo dessa maneira 

uma ampla visão dos residentes sobre a profissão docente, ambientação escolar e as 

especificidades da escola campo. 

Para Cunha, Rodrigues, Benites et.al. (2020) o período de ambientação é caracterizado 

da seguinte forma:  

Um espaço-tempo em que o desconhecido se torna familiar, tanto na sua 

conjuntura física, quanto nos seus aspectos social e administrativo 

pedagógico, no qual pode-se pensar em ações que venham ao encontro das 

necessidades da escola e das perspectivas para o processo de ensino- 

aprendizagem, a partir de seus documentos e regras de convívio. Desse modo, 

entende-se que a ambientação oferece potencialidades à educação. Dentre as 

potencialidades da ambientação, considera-se que a mesma colabora para o 

desenvolver pertencimento ao local onde acontece a inserção, uma vez que é 

nesse processo que se aprende a visibilizar o espaço escolar ao qual se está 

inserido. (Cunha, Rodrigues, Benites et.al., 2020). 

 

Diante as respostas dos residentes e uma breve definição do que se entende de 

ambientação escolar, é possível compreender o quanto é importante haver esse momento 

introdutório antes de que se inicie qualquer atividade, visto que o residente passará por esse 

processo de desbravamento do ambiente, conhecendo a estrutura da escola campo, o que elas 

dispõe para a realização das aulas e a necessidade que aqueles alunos precisão. A partir desse 

momento deve haver o desenvolvimento de planejamento para que o residente consiga realizar 

suas atividades com o objetivo de suprir o que o alunado precisa em seu processo de formação 

para cidadania. Assim, pode-se aferir a veracidade e compreender a posição dos residentes 

quanto a essas afirmativas. 

Durante o desenvolvimento das afirmativas A9, A10, A11, A12, A13 e a A14, foi 

objetivado conhecer especificamente alguns pontos a respeito do período de regência 

desenvolvido durante as cem (100) horas. Na A9, “As 100h de regência contribuem para a 

aquisição de experiências” buscamos compreender se esse período contribuía para a aquisição 

de experiência, o que resultou na maior média (1,81 ± 0,38) dessa categoria, assim permitindo 
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entender que esse momento traz uma contribuição positiva na promoção de experiência sobre 

a prática docente. 

Buscando compreender mais detalhes sobre a regência, especificamos algumas atividades 

que estão englobadas na rotina do professor e são a base para o desenvolvimento das aulas. 

Nesse sentido, os residentes nos permitem compreender que durante esse período é possível 

desenvolver a construção do conhecimento sobre o planejamento e ministrar aulas (A10, “As 

100 h de regência são suficientes para adquirir conhecimento sobre planejamento e ministrar 

aulas”), (1,5 ± 1,44), de modo que o licenciando irá produzir um cronograma que o permita 

seguir uma ordem lógica dos conteúdos, ferramentas e metodologias a serem utilizadas durante 

as aulas. 

Nesse contexto, Scalabrin e Molinari (2013) afirmam que a prática docente é uma 

atividade de extrema importância na formação inicial, pois é nesse momento que se 

desenvolvem a construção de saberes diante de uma atividade que está acerca da realidade 

social de seus futuros alunos, permitindo momentos de reflexão relativa ao seu fazer pedagógico 

colaborando para a construção de sua identidade profissional. Diante dessa observação, 

entendemos que tais respostas dos residentes nos proporcionam o entendimento que esse 

momento da regência permite um contato direto com a realidade de sua profissão, e a 

experiência do programa permite a aproximação de forma precoce a essa prática, o que muitas 

vezes ocorria de forma simples no Estágio ou apenas no início de sua carreira docente, apenas 

com o térmico da licenciatura. Assim, a regência no PRP acaba por contribuir para o 

desenvolvimento do seu perfil profissional ainda durante a sua formação inicial. Aqui vale 

salientar que esse perfil segue em construção durante toda a prática docente. 

O processo de ministrar uma aula é baseado em um planejamento como o investigado na 

afirmativa anterior. Assim, em A11, “O período de regência é suficiente para aprender a ter 

domínio de uma sala de aula”, e A12, “O período de regência contribui para adquirir segurança 

ao ministrar aula”, procuramos entender se a regência permite o licenciando ter domínio da sala 

de aula e a segurança em ensinar. Nessas perspectivas as médias (A11: 0,91; A12: 0,83) seguem 

de forma positiva, onde há concordância com as afirmativas, porém, nem todos concordam na 

mesma intensidade, o que resulta na elevação do desvio padrão (A11: 1,31; A12: 1,02).  

Vale frisar que, por mais que esses resultados sejam um pouco diferentes das análises 

anteriores, não leva a acreditar que sejam respostas negativas. Através do senso comum 
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podemos entender que situações novas nos trazem inseguranças, nervosismo, e nesses 

momentos da regência existem muitas particularidades quantos as vivências de cada um, pois a 

regência é um momento de autonomia do residente, onde ele está naquele ambiente vivendo 

situações e desafios novos e, cada um, em seu interior irá superar esses desafios de formas 

particulares. Diante desse contexto nos leva a acreditar que essas variações de concordância 

estão ligadas a esse íntimo de cada residente e a forma de superação que cada um adota. 

Seguindo para as afirmativas A13, “O período de regência permite superar o fazer 

pedagógico tradicional”, e A14, “O período de regência permite realizar diferentes estratégias 

metodológicas”, também associamos uma á outra buscando compreender as metodologias 

adotadas nas aulas. Para obtenção dessa informação, foram construídas duas afirmações onde a 

primeira busca saber se é possível superar a metodologia tradicional de ensino (aulas 

expositivas dialogadas), e a segunda refere-se a utilizar metodologias variadas para ministras 

as aulas. A partir das respostas, pode-se compreender que as aulas planejadas e desenvolvidas 

não seguiram apenas uma metodologia e sim uma complementação entre metodologias. Diante 

disso, podemos mais uma vez, enxergar a particularidade da vivência de cada residente, nos 

detalhes das respostas apresentadas, de modo a podermos entender de que forma o programa 

pode ter impactado o seu desenvolvimento profissional. 

Por fim, nessa categoria temos a afirmativa A15, “Ser residente após cursar 50% do curso 

é o período ideal para participar do RESPED”, que está ligada diretamente a uma das exigências 

do programa no que diz respeito a qual licenciando pode participar da seleção, então buscamos 

compreender a concordância deles quanto a exigência de ter cursado 50% do curso (ou está no 

5º período) como é previsto no edital 06/2018 do PRP CAPES. Os residentes acreditam que 

esse é o período ideal para que possam participar do programa, essa informação pode ser 

observada de acordo com a médias (1,41 ± 0,68), o que nos leva a acreditar que é pelo motivo 

de ser o período em que os licenciandos cumprem o período de estágios supervisionados, e que 

de acordo com a grade curricular de cada curso, eles já cumpriram os créditos pedagógicos 

como é previsto no CNE. 

Diante do exposto, nessa segunda categoria, de acordo com as respostas dos residentes, é 

possível compreender alguns impactos do PRP na formação inicial dos licenciandos segundo a 

visão dos respondentes. Todas as afirmativas dessa categoria nos permitem diagnosticar que o 

PRP possibilita a construção de uma experiência enriquecedora dos residentes, permitindo uma 

execução de regência íntegra, onde eles desenvolvem desde o planejamento da aula até a 
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execução de uma forma mais protagonista de sua ação profissional docente. Lidando e 

superando desafios da realidade intensa da prática docente, eles acabam por desenvolver uma 

visão observadora sobre problemáticas da sua escola campo e geram ações objetivando 

solucioná-las, questões típicas do dia a dia do professor. 

 

5.3.3 Visão sobre o processo de orientação no PRP 

A terceira e última categoria objetivou conhecer os possíveis impactos das ações do 

docente orientador e dos preceptores no desenvolvimento das atividades dos residentes, 

buscando investigar o acompanhamento e as contribuições nesse processo formativo de acordo 

com as afirmativas a seguir: 

 A16 - O acompanhamento do preceptor é fundamental para as atividades dos residentes 

na escola-campo 

 A17 - O acompanhamento do preceptor contribui para a construção da experiência do 

residente. 

 A18 - O Docente orientador contribui na orientação do PRP. 

 A19 - O Docente orientador contribui para estabelecer a relação entre teoria e prática 

Os resultados obtidos a partir da análise das respostas dos participantes podem ser 

observados no gráfico 03 e Tabela 14. 

 

Gráfico 03: Visão sobre o processo de orientação no PRP 

 

Fonte: Autores (2021) 
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Tabela 14: Dados obtidos dos residentes – Categoria 03 

Assertivas 
Concepções dos residentes (Média ± Desvio) 

 
 

A16 1,66 ± 0,49 

A17 1,5 ± 0,67 

A18 1,66 ± 0,65 

A19 1,41 ± 0,66 

Fonte: Autores (2021) 

 

Antes de iniciarmos a discussão da terceira categoria, faz-se necessário apresentar a 

definição de quem é docente orientador e o preceptor, que são os pontos de avaliação das 

seguintes afirmativas. De acordo com o Edital Capes 06/2018: 

 

III. Docente Orientador: para o docente que orientará o estágio dos residentes 

estabelecendo a relação entre teoria e prática;  

IV. Preceptor: para o professor da escola de educação básica que acompanhará 

os residentes na escola-campo. 
 

Assim, a afirmativa A16, “O acompanhamento do preceptor é fundamental para as 

atividades dos residentes na escola-campo”, buscou compreender se a atividade de 

acompanhamento do preceptor (professor de ciências/biologia da escola) é fundamental para o 

desenvolvimento das atividades dos residentes e, de acordo com a visão deles, esse suporte é 

sim de extrema importância. Pode-se compreender essa informação através da análise das 

respostas, pois a maioria dos residentes concordaram plenamente com a questão (1,66 ± 0,49) 

e, em adição a esse ponto, acreditamos que o trabalho dos preceptores é de muita contribuição, 

pois ele é quem conhece a fundo as particularidades, os discentes, os colegas de profissão e o 

que a escola campo pode oferecer em estrutura para a realização das atividades provas nos 

editais. 

A afirmativa A17, “O acompanhamento do preceptor contribui para a construção da 

experiência do residente”, complementa a já analisada anteriormente e reforça nosso 

pensamento, trazendo mais uma vez uma concepção positiva quanto a atividade desenvolvida 

pelos preceptores com uma média de resposta equivalente a 1,5 ± 0,67. Consideramos como 

uma resposta verdadeira e destacamos o quão importante é esse acompanhamento para o 

desenvolvimento da prática docente dos residentes. 
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É importante compreender que atividade do preceptor é imprescindível para todo o 

desenvolvimento das atividades do PRP na escola-campo. Podemos nomear de forma figurativa 

que o preceptor é como um “guia” durante o período de ambientação escola, regência e o 

desenvolvimento da intervenção, visto que ele é o responsável por apresentar a estrutura 

escolar, o corpo docente e discente, as metodologias adotadas pela gestão escolar e tudo o que 

a escola dispões para a realização das atividades. Dessa forma, podemos associar esse 

pensamento às respostas do residente e compreender que os preceptores buscaram cumprir o 

seu dever. 

Quanto a orientação do Docente orientador, na afirmativa A18, “Docente orientador 

contribui na orientação do PRP”, procuramos compreender houve contribuição ou não na 

orientação sobre o PRP, e de acordo com a concepção dos residentes, consideramos uma 

resposta positiva onde atinge uma média alta de (1,66 ± 0,65), o que consideramos e ressaltamos 

a importância dessa orientação, pois é a partir dessa ação que esse profissional repassar todos 

objetivos do programa e passa a gerir o planejamento, desenvolvimento e execução de cada um 

das atividades contidas no projeto aprovado. Na última afirmativa da escala (A19, “O Docente 

orientador contribui para estabelecer a relação entre teoria e prática”), buscamos compreender 

se o docente orientador estimulou um dos pontos evidentes no edital do programa. Assim, 

objetivou-se compreender se houve contribuição no estimulo da articulação entre a teoria e a 

prática, e mais uma vez, com uma boa média (1,41 ± 0,66), o que nos é possível interpretar de 

forma positiva que a atividade exercida pelo docente orientador proporciona uma vivência com 

o estimulo dessa prática.  

Ressaltamos a extrema importância desse momento para formação dos residentes, que 

estão passando por uma experiência que pode proporcionar um aperfeiçoamento durante a sua 

formação inicial, É nesse momento que se faz necessário que a atuação do docente orientador 

seja coerente, organizada e acessível e que sirva como alicerce para nortear e enriquecer 

desenvolvimento das atividades realizadas pelos residentes, visto ser um dos organizadores, 

juntamente com o preceptor, desse processo de formação durante a atuação do estudante no 

programa. 

De um modo geral, a terceira categoria nos permite compreender de uma forma positiva 

o trabalho de orientação realizado pelo docente orientador e do preceptor, pois é a partir dessa 

orientação que cada uma das etapas contidas no programa é realizada. Os editais são 

responsáveis por nortear e dividir as ações, mas cabe a esses profissionais planejar todo o 
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alicerce necessário que os residentes sigam uma sequência cronológica coerente dessas 

atividades, e que cada uma delas possuam seus objetivos e que eles contribuam para o 

desenvolvimento do perfil profissional desse licenciando.  

5.4 QUESTIONÁRIO ABERTO 

Na realização da primeira etapa de coleta de dados foi utilizada a escala de Likert, por 

esse método de forma direta e objetiva a intensidade da concordância dos residentes. Para a 

realização dessa segunda etapa, foi elaborado um questionário aberto, com sete (7) perguntas 

que objetivaram compreender, de forma mais detalhada e qualitativa, as concepções dos 

residentes sobre o PRP.  Diante disso foram elaborados os seguintes questionamentos: 

 De que modo você descreve a sua experiência no PRP? 

 Quais contribuições o PRP trouxe para sua formação inicial? 

 Durante o período de regência é possível adotar diversas metodologias para ministrar 

aula (aula expositiva/dialogada, aula em laboratório, entre outras)? 

 O acompanhamento do preceptor contribuiu para a sua experiência no PRP? 

 O docente orientador contribuiu para estabelecer a relação entre teoria e prática? 

 Qual sua concepção sobre conhecer a gestão escolar? 

 O PRP consegue permitir a inserção efetiva no ambiente escolar? 

 

Tendo em vista as particularidades de cada resposta e buscando garantir a ética em não 

dispor de dados específicos nesse trabalho de pesquisa, os respondentes foram sinalizados com 

os termos Aluno A, Aluno B... não sendo, em nenhum momento, apresentados os nomes dos 

participantes. Tais dados ficaram disponibilizados apenas com a autora do texto que, junto com 

seu orientador, é responsável em garantir a privacidade dos participantes. 

Os questionamentos seguem o mesmo contexto das afirmativas da escala de Likert. A 

partir desse momento, realizaremos uma discussão com as respostas dadas pelos residentes que 

participaram do PRP Edital Capes 06/2018. 
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DE QUE MODO VOCÊ DESCREVE A SUA EXPERIÊNCIA NO PRP? 

O primeiro questionamento refere-se à experiência de acordo com a vivência do residente. 

Ao realizar uma leitura de todas as respostas, podemos destacar duas palavras que são a base 

de todas as respostas: “gratificante” e “enriquecedora”. Duas expressões que mostram uma 

concepção positiva quanto a vivência no programa. Alguns residentes discorrem em detalhes o 

que consideram a sua experiência, o Aluno I afirma a seguinte colocação: 

 

“É inegável que o PRP foi de suma impotência para a minha formação, pois 

com ele tive a possibilidade de conhecer as diferentes realidades de uma 

escola, além de permitir o aperfeiçoamento enquanto professor. A 

participação no PRP me trouxe experiência, por exemplo, pude vivenciar 

conflitos e como superá-los; testar metodologias diferentes e entender os 

desafios da docência, Além de conhecer o funcionamento de toda uma unidade 

escolar. (Aluno I, 2021). 

 

Diante dessa descrição, é notório entender que o programa age de uma forma muito 

ampla, trazendo a possibilidade de um processo formativo que proporciona uma variedade de 

particularidades do ambiente escolar. Não é apenas um momento que se restringe a sala de aula, 

mas é a possibilidade da construção de um perfil profissional docente, entender o que é ser 

professor, o ato de ensinar, saber estar de frente com um problema e não perder o controle, mas 

sim, ter sabedoria, paciência e buscar a solução. Para Medeiros e Goi (2021) para que haja 

desenvolvimento do licenciando, é necessário não apenas o viés teórico mais a atuação docente, 

já que é neste cenário que necessita a tomada de decisões e a resolução de problemas através 

da articulação de habilidades e conhecimentos.  

Acreditamos que ser professor não é apenas repassar conteúdo, é poder enxergar que é 

muito além do que transmitir o conhecimento, é unificar o ensino, o aluno, a realidade do 

ambiente e fazer tudo funcionar de forma positiva para o desenvolvimento de todos ali 

presentes. Assim, a possibilidade de conhecer diferentes realidades, problemáticas, situações e 

questões reais em sala de aula certamente é um diferencial na formação docentes desses futuros 

professores. 

A visão dos residentes corrobora com o pensamento de Silva, Cardoso e Soares (2019) 

que descrevem que o PRP contribui para a formação do licenciando, uma vez que os residentes 
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estão inseridos no contexto escolar e vivenciam na prática a real atuação do professor, podendo 

lidar e buscar formas de superar problemas.  

Vale salientar que alguns alunos que puderam participar do PRP, já haviam passado por 

estágio. Nesse contexto, destacamos a fala do Aluno B, que descreve que a experiência “foi 

positiva, e permitiu vivenciar outras experiências que não foi possível no estágio obrigatório”. 

Isso nos leva a compreender quando o edital 06/2018 fala em uma proposta de reformular o 

estágio supervisionado, o que nos permite refletir que a colocação seja realmente para 

proporcionar uma vivência mais ampla e que possa aperfeiçoar o processo de formação inicial 

docente. 

QUAIS CONTRIBUIÇÕES O PRP TROUXE PARA SUA FORMAÇÃO INICIAL? 

Nesse segundo momento foi questionado aos residentes sobre contribuições do PRP na 

sua formação inicial e um ponto que é necessário abordar é que em variadas resposta os alunos 

citam que uma das contribuições a oportunidade de conhecer a realidade da rede pública de 

ensino, assim como relata o Aluno C: 

Ajudou a mostrar uma parte da realidade da educação pública, as 

dificuldades de atender a diversas condições desafiadores para que o 

conteúdo possa atingir a todos e contextualizar a informação a realidade 

da turma. (Aluno C, 2021) 

Para Leite, Silva e Silva (2019), os programas de formação de professores por vezes 

ocupam um cenário secundário nas políticas públicas no Brasil. De acordo com o exposto, faz-

se necessário comentar o quanto a Educação vem perdendo investimento e valorização na 

realidade atual do nosso país, o que infelizmente pode deixar ainda mais precário o que já é 

sucateado. Desse modo, podemos enxergar e valorizar o quanto os programas de formação de 

professores têm extrema importância, pois é através da atuação desse licenciando que existe o 

objetivo de melhoria na qualidade de ensino na rede pública, são ações que andam de mãos 

juntas em prol da educação.  

Em adição, os relatos dos Alunos D, F e I descrevem o quando o PRP contribuiu em suas 

formações: 
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Através do programa foi possível conhecer mais profundamente o que 

acontece nas instituições, não só sobre a sala de aula que estamos 

naquele momento, e sim uma visão ampla da educação. De forma geral 

o PRP foi de fundamental importância para meu desenvolvimento na 

área. (Aluno D, 2021) 

A experiência de tomar de conta de uma turma sozinha é algo surreal. 

Esse momento é decisivo, onde a vocação e o amor pela profissão 

devem ser mostrados ou então, será engolido pelas dificuldades 

enfrentadas a cada nova aula. (Aluno F, 2021) 

Associar teoria-pratica de forma dinâmica e muito mais proveitosa; 

testar metodologias; maior experiência em sala de aula; possibilidade 

de desenvolvimento pessoal e profissional (Aluno I, 2021) 

Ao que se refere as contribuições, é importante frisar a importância do item 2.2.1 do Edital 

Capes 06/2018, pois acredita-se que a partir dessa programação cronológica das atividades, 

torna as experiências docentes mais efetivas para o residente, uma vez que essa carga horária 

também se sobressai a carga horária do estágio supervisionado, como é previsto no CNE. Desse 

modo, o período de atuação do PRP proporciona mais horas ligados diretamente com a escola-

campo, assim permitindo consecutivamente o contato com muitas particularidades da realidade 

escolar, a modo que cada dia na escola é único e permite vivências diferentes. 

DURANTE O PERÍODO DE REGÊNCIA É POSSÍVEL ADOTAR DIVERSAS 

METODOLOGIAS PARA MINISTRAR AULA (AULA EXPOSITIVA/DIALOGADA, 

AULA EM LABORATÓRIO, ENTRE OUTRAS)? 

No terceiro questionamento, buscou-se compreender sobre as metodologias que os 

residentes adotaram em seu período de regência, com o objetivo de compreender se seguiram 

apenas uma metodologia tradicional com aulas expositiva e dialogadas, ou se houve a interação 

com metodologias diversas. Ao realizar a leitura das respostas, podemos observar que os 

residentes conseguiram trabalhar com mais de uma metodologia, os Alunos I e G relatam suas 

experiências: 

Sim, com certeza! Com o período de regência do PRP temos o tempo 

necessário para conhecer nossas turmas e aplicar diversas metodologias que 

mais se encaixem. Logo, temos a possibilidade de conhecer o que funciona ou 

não. (Aluno I, 2021) 
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É possível fazer aulas para fugir da metodologia tradicional, apesar de que as 

vezes nos deparamos com aulas quebradas, isso acaba dificultando a 

realização de atividades no laboratório por exemplo, então o planejamento é 

essencial para um bom desenvolvimento adequando o tempo de duração da 

atividade. (Aluno G, 2021) 

 

De um modo geral, as colocações apresentam-se de forma positiva quanto ao 

desenvolvimento de suas atividades, o que nos leva a acreditar que a carga horária destinada a 

regência seja uma oportunidade de vivenciar diversas metodologias. Outro ponto importante 

que percebemos e precisamos enaltecer é sobre a visão do quão importante é o planejamento 

antes de realizar as aulas, visto que, assim como disse o Aluno G, algumas aulas possuem 

apenas 50 minutos, e outras são um pouco mais extensas, então para que haja um melhor 

aproveitamento das metodologias adotadas, se faz necessário a construção do planejamento. 

Como citado no questionamento anterior, a rede pública de ensino dispõe de uma 

estrutura precária e essa situação também transparece na execução das aulas, principalmente se 

precisar de laboratórios, e de acordo com esse enredo, o Aluno D aborda a realidade em sua 

resposta: “Sim, dependendo da escola e dos recursos ali presentes, dá para trabalhar de diversas 

formas” (Aluno D, 2021). 

Diante do exposto pelos estudantes participantes da pesquisa, é notório compreender que 

os residentes buscam o desenvolvimento de metodologias variadas em suas aulas, não se 

resumindo apenas a aula expositiva dialogada. Ainda de acordo com as colocações deles, é 

possível enxergar a precariedade das estruturas escolares, que acabam refletindo negativamente 

na execução do planejamento e, por vezes, limitando as atividades previstas, pois as escolas 

não têm espaços e/ou materiais adequados para algumas atividades pedagógicas, o que nos faz 

refletir também sobre a importância no investimento contínuo nas escolas públicas, com vistas 

a permitir a realização de ações pedagógicas capazes de promover a formação crítica, reflexiva 

do estudante para sua atuação cidadã. 

 

O ACOMPANHAMENTO DO PRECEPTOR CONTRIBUIU PARA A SUA EXPERIÊNCIA 

NO PRP? 
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O questionamento quatro refere-se à atividade exercida pelo preceptor e de que forma ela 

contribuiu para a experiência do residente. Nesse momento da análise pode-se observar um 

pouco de contradições nas respostas: 

 

Sim e muito! Com o preceptor estando sempre presente, as coisas fluíram 

melhor. Então, caso houvesse dúvidas ou necessitasse de algum auxílio, teria 

a quem recorrer (Aluno F, 2021) 

 

Sim, extremamente necessária pois ela já conhece a realidade escolar e sua 

experiência em sala de aula ajuda muito os residentes dando sua opinião e o 

que seria melhor para diversas situações (Aluno H, 2021) 

 

Contribuiu, porém, o mesmo faltou bastante por problemas pessoais. O que 

ficou dependente da supervisora. Apesar desta situação, o preceptor é uma 

peça fundamental para ajudar no desenvolvimento do residente. (Aluno J, 

2021) 

 

Mesmo diante, de opiniões diferentes, é possível compreender que o acompanhamento 

do preceptor é fundamental como um ponto de apoio para aquele momento, o que segue de 

forma lógica a vivência do programa. Tal dado também conversa com as respostas obtidas a 

partir da escala de Likert, que teve uma boa média de resultados positivos. Para compreender 

melhor essa colocação, voltamos ao início do Edital Capes 06/2018, onde é especificado que o 

programa apresenta a proposta de reformulação do estágio, assim, durante a vivência do estágio, 

o professor da escola orienta os estagiários em sua atividade, já no PRP esse professor é 

denominado “preceptor”, porém, continuará a exercer o papel de orientador aos residentes, 

podendo e devendo apoiá-lo e ajudá-lo em seu processo formativo no que concerne a 

apresentação de situações e vivências na escola. 

Se faz necessário salientar que o PRP Ciências Biológicas UERN contempla três escolas 

por subprojeto. Desse modo, cada grupo de residente terá uma realidade diferente, pois cada 

escola possui sua estrutura e cada preceptor tem um modo de trabalhar, isso é que o nos faz 

acreditar na divergência da resposta do Aluno J, onde claramente o preceptor passou por um 

momento isolado que acabou resultando em certa dificuldade no desenvolvimento das 

atividades de apoio ao residente. 

O DOCENTE ORIENTADOR CONTRIBUIU PARA ESTABELECER A RELAÇÃO 

ENTRE TEORIA E PRÁTICA? 
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O quinto questionamento refere-se à contribuição do docente orientador para estabelecer 

a relação entre a teoria e prática. Diante disso, após uma análise das respostas, foi possível 

diagnosticar algumas práticas desenvolvidas pelo docente para promover a relação entre a teoria 

e a prática. Os Alunos G e I explicam que: 

 

As teorias vistas nas reuniões do PRP através de textos ou palestras contribuiu 

para termos maior embasamento entre teoria e prática docente. (Aluno G, 

2021). 

Sim. O docente orientador tem grande influências no desenvolvimento da 

relação entre teoria e prática, pois além de sua grande experiência na docência, 

o docente orientador nos apresentou caminhos para otimizar e desenvolver 

nossa prática pedagógica, como também, a forma de nos relacionarmos com 

a escola (alunos, colegas de profissão, gestão escolar (Aluno I, 2021). 

 

Desse modo as atividades a serem desenvolvidas já são definidas no edital do subprojetos 

ciências biológicas (Portaria 06/2018), seguindo uma ordem que busca sempre fornecer o 

conhecimento teórico e proporcionar um embasamento na literatura, assim as atividade iniciam 

com um (1) aprofundamento teórico; (2) reuniões de planejamento e avaliação de atividade 

didáticas; (3) ambientação escolar; (4) conhecimento a respeito de como funciona a gestão 

escolar; (5) regências; (6) orientação de projetos de feira de ciências da escola-campo; (7) 

intervenção escolar; (8) participação em eventos acadêmicos e científicos; (9) avaliação e 

entrega do relatório final.  

Diante disso, é possível compreender que o docente orientador desenvolveu atividades 

que pudessem contribuir para o desenvolvimento dos residentes quanto a atuação, construção 

de saberes, a relação entre a teoria e prática, e pode-se observar que ainda a o estimulo de 

produções acadêmicas. Dessa maneira, o docente orientador trabalhou com literaturas para que 

fosse possível fornecer um embasamento teórico sobre essa relação, para a partir desse 

momento, fornecer um suporte literário para o desenvolvimento das atividades do programa. 

Assim, ainda foi papel do docente orientador promover discussões, trocas de experiências e 

norteamento sobre a relação entre a teoria e a prática e as atividades de prática docente. 
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QUAL SUA CONCEPÇÃO SOBRE CONHECER A GESTÃO ESCOLAR? 

No sexto questionamento, buscou-se compreender qual a concepção dos alunos a respeito 

da prática de conhecer a gestão escolar da sua escola campo e tentar compreender de que forma 

eles compreendem esse momento. Tal questionamento se deu em virtude de sua importância, 

bem como ter sido observado como ponto forte ao analisarmos o subprojeto específico do PRP 

Ciências Biológicas UERN. Após a leitura das respostas destacamos os posicionamentos dos 

Aluno I, H e L: 

A gestão escolar consegue nos fornecer como é o funcionamento da 

instituição.... Conhecer a gestão escolar no PRP é fundamental para que 

possamos entender qual modelo de educação devemos seguir dentro daquela 

escola (saber quais as metas para otimizar a relação de ensino aprendizagem; 

quais os projetos pedagógicos trabalhados pela escola... E podermos 

desenvolver nossa prática pedagógica da melhor forma possível. (Aluno I, 

2021) 

Importante para conhecer como as engrenagens da escola se movem e claro 

se um dia exercer a função de direção já possuir um pouco de conhecimento 

sobre como funciona a administração escolar. (Aluno H, 2021) 

É uma vivencia enriquecedora, porem a gestão escolar deveria e deve ser mais 

presente de modo geral. (Aluno L, 2021) 

 

As posições dos residentes permitem conhecer um pouco das atividades escolares. O que 

vale ressaltar é que eles conseguiram desenvolver uma visão crítica reflexiva dessa ação que é 

um dos objetivos do edital subprojeto Ciências Biológicas 2018. Assim, essa atividade permitiu 

ao residente vivenciar uma experiência que ultrapassa a sala de aula, o que enxergamos como 

uma oportunidade enriquecedora, pois a se escola não se resume apenas as salas de aulas.  

A gestão escolar abrange diversos aspectos, assim como apontado por Gomes (2020), que 

explica que é muito importante compreender a gestão escolar, para que não só a direção, mas 

professores e todos que compõem a comunidade escolar possam contribuir na proposta 

pedagógica para a obtenção de uma educação de qualidade, onde todos atuam juntos em busca 

de um grande propósito. Nessa perspectiva, é necessário salientar que a gestão escolar também 

é responsável pela organização da administração financeira escolar, escolhas das metodologias 
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que serão trabalhadas durante o ano, e próprio desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) institucional.  

Desta feita, o PRP possibilita vivenciar também esse momento, permite ao residente ter 

uma ampla visão em relação a gestão escola, e compreender que a escola não se divide por 

setorização, mas na verdade é uma ampla comunidade que se complementa. Assim viver mais 

essa experiência é a oportunidade de adquirir conhecimento agregar valor ao seu processo 

formativo. 

 

O PRP CONSEGUE PERMITIR A INSERÇÃO EFETIVA NO AMBIENTE ESCOLAR? 

O sétimo questionamento objetivou entender, de acordo com as concepções dos 

residentes, se o PRP permite uma inserção efetiva no ambiente escolar. Nesse momento vale 

uma ressalva para a comparação quanto ao estágio supervisionado. No capítulo V, inciso I, item 

II do CNE 2015, rege que “400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na 

área de formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas 

específicas...conforme o projeto de curso da instituição”, e o programa PRP abrange 440 horas 

de inserção no ambiente escolar. Fazemos essa ressalva para compreender algumas respostas 

dos residentes: 

O tempo que o programa abrange permite ao aluno universitário partilhar de 

momentos que estão presentes na vida escolar, tanto de planejamento, 

execução ao ministrar aulas, interação com outros professores. Acredito até 

que o programa seja mais eficaz na formação do que o estágio, porque a 

vivência em sala de aula é maior, as experiências adquiridas, a interação com 

os alunos é mais duradoura. (Aluno G, 2021) 

Sim, porque o programa não é apenas para ministrar aulas, ele contempla 

outras atividades à serem realizadas e desse modo permite uma inserção maior 

no ambiente escolar. (Aluno B, 2021) 

Os posicionamentos desses residentes proporcionam um momento de conhecimento 

sobre as suas atividades desenvolvidas na escola e de que forma elas impactam no seu processo 

formativo. As falas ainda ressaltam que experiência do programa pode ser mais efetiva que o 

estágio supervisionado. Para Silva, Cardoso e Soares (2019) essa inserção acontece de forma 

efetiva, promovendo a experiência com o dia a dia do professor, gerando um estado reflexivo, 
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fazendo com que o residente pense sobre a sua atuação e assim busque e crie novas estratégias 

de ensino para contribuir com o desenvolvimento do alunado. 

Ainda durante a análise da resposta dos residentes, pode-se diagnosticar algumas 

respostas que diferem uma pouco das citadas anteriormente, mas elas são compostas por 

opiniões que podem vir a promover algumas contribuições ao programa: 

Até certo ponto sim, mas é preciso uma maior abertura para o residente, em 

especial de vivenciar mais do que uma turma. (Aluno C, 2021) 

Não totalmente. Talvez, caso houvesse uma carga horária maior e os 

graduandos tivessem um pouco mais de contato poderia ser uma experiência 

melhor. (Aluno F, 2021) 

Acreditamos que esses pontos de vista dos alunos participantes da pesquisa podem ser 

pensados como uma proposta que pode vir a enriquecer ainda mais a vivência do PRP. Visto 

que os residentes sugerem e demonstram interesse em ampliar a sua vivência, conhecendo mais 

turmas e, assim, consecutivamente lidando com mais desafios e experiências, buscando agregar 

mais vivências em seu processo de formação inicial. Tais pensamentos são importantes para 

construção do pensamento de um profissional docente. 

Por fim, durante a construção desse capítulo foi possível analisar de duas formas distintas 

o pensamento dos residentes quanto a sua vivência no programa Residência Pedagógica, e 

acreditamos que os dados levantados nesse momento são satisfatórios para compreender de que 

forma o PRP atua no processo de formação inicial desse discente do curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas UERN, podendo diagnosticas as possibilidade e aproximações com a 

educação profissional. 

5.5 IMPLICAÇÕES DA PANDEMIA PARA A PESQUISA 

Como já sabemos, no final do ano de 2019 um vírus denominado SARS-COV-2 foi 

identificado em casos de infecções em humanos na cidade de Wuhan e devido a sua fácil e 

rápida transmissão, ele se espalhou de forma desastrosa pelo mundo inteiro, caracterizando-se, 

assim, como a Pandemia do COVID-19.  

Uma doença nova, sem qualquer conhecimento científico mais direcionado sobre ela, 

ficou-se por muito tempo pensando de que forma a tratar ou contê-la, tendo os inúmeros grupos 

de pesquisa no mundo todo redirecionando seus objetos de estudos para entendimento e 



94 
 

minimização dos impactos causados pelo vírus. Apesar disso, e infelizmente, as proporções de 

infecção foram gigantescas, resultando em milhões de vidas ceifadas. 

Essa nova realidade que a humanidade se encontra mudou drasticamente a rotinas de 

todas as atividades, sejam elas econômicas, educacionais, sanitárias, entre outras. E desde sua 

enorme transmissão, no início de 2020, o mundo começou a adotar o chamado distanciamento 

social, pois até então era a única forma de tentar conter a transmissibilidade da doença. Desse 

modo as atividades passaram a ganhar uma nova forma de serem realizada, tendo que todas as 

atividades possíveis, passaram a se dar por meio remoto, estando de forma presencial apenas as 

atividades essenciais.  

Nesse contexto, a pandemia impactou a vida das pessoas de formas violentas, muitas 

sofreram com a doenças, outras com a perda de seus familiares e amigos, muitos perderam 

empregos, fecharam empresas, não tiveram acesso ao básico para sobreviver, sem falar em um 

enorme número de pessoas que sofreram e sofrem com doenças emocionais causadas pelas 

incertezas postas por essa nova realidade. 

Em um contexto para entendimento da organização de nossa pesquisa, e refletindo sobre 

ela no aspecto pessoal, essa nova realidade foi algo que me afetou, como pessoa, de uma forma 

particular, porque vivíamos dias incertos e não sabíamos o que nos esperava no amanhã. O 

medo passou a fazer parte do nosso cotidiano, pois estávamos muito vulneráveis a adoecer, a 

transmitir aos nossos familiares, e a pior parte que era perder um familiar ou amigo. 

Infelizmente ainda vivenciamos a infecção pela doença e momentos tristes com a perda de 

alguns amigos. 

Como pesquisadora na área de ensino, foi possível perceber inúmeras questões durante a 

construção da presente dissertação, visto que o meio educacional sofreu uma drástica mudança, 

onde uma grande parte das atividades escolares foram paralisadas e outras adotaram a forma 

remota. Tais mudanças acabaram por impactar diretamente nossa pesquisa, tendo como, em 

seus objetivos iniciais, uma proposta de trabalhar de mais forma ativa nas atividades do PRP, 

analisando as reuniões, os momentos de regência dos residentes do Edital 2020, entre outras.  

Como já não seria mais possível em meio a nova realidade, desenvolvemos novos 

objetivos, com novos direcionamentos da pesquisa, o que mesmo assim foi difícil de obtê-los, 

pois o contato com os residentes foi muito complicado, exigindo muitas tentativas de contato 

para obter retorno com os dados, e ainda sendo impossível contatar alguns residentes.  
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Tantas mudanças na realidade e dificuldades, acabaram resultando na solicitação do 

pedido para estender o prazo da defesa, mas com muita garra, determinação e apoio do meu 

orientador, foi possível concluir a pesquisa que ora se coloca como processo de dissertação de 

mestrado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todas as leituras, reflexões e levantamento de dados desenvolvidos para a 

construção dessa dissertação, é possível compreender que o Programa Residência Pedagógica 

(PRP), vem ganhando espaço nos campos de discussões que abordam a formação inicial de 

professores. Os resultados e discussões obtidos foram produzidos de forma satisfatória, 

trazendo importantes elementos para o entendimento das possíveis contribuições do PRP na 

formação inicial do docente das Ciências Biológicas.  

No primeiro momento dessa pesquisa, objetivamos realizar o levantamento de 

dissertações que abordassem a formação inicial de professores, e buscamos trabalhar com 

trabalhos a nível deste aqui presente, a fim de conhecer o pensamento e as produções de outros 

pesquisadores no mesmo nível de pesquisa e que trabalham a vivências do licenciandos em sua 

formação inicial. Em nosso olhar, a produção ocorreu de forma satisfatória e nos permitiu 

conhecer certa diversidade de âmbitos que envolvem esse processo formativo. Entretanto, se 

observou uma lacuna para dissertações que já trabalhassem com o PRP, possivelmente por ser 

um programa relativamente novo, o que nos motivou ainda mais a construir essa pesquisa e 

auxiliar no desenvolvimento de estudos sobre o tema. 

No segundo momento foi necessário conhecer e discutir sobre os documentos que regem 

o PRP, dessa forma utilizou-se da metodologia de Bardin (2011), e desse modo pode-se 

compreender de que forma o PRP, o subprojeto Ciências Biológicas UERN e as DCNs 

conversam entre si e buscam promover um processo formativo de qualidade e que permita o 

aperfeiçoamento dessa formação inicial, com focos para: práticas pedagógicas, gestão escolar, 

estimulo a articulação entre a teoria e prática,  

Tendo a visão do que era previsto para o programa na UERN, partimos para o terceiro 

momento, com um rumo da pesquisa direcionado para a compreensão dos possíveis impactos 

que o PRP trouxe para a formação inicial dos residentes, na visão dos mesmos. Essa etapa 

também se mostrou de forma bem satisfatória, visto que nela podemos entender que o PRP 

possui uma série de mecanismos de grande relevância e que incentiva uma formação inicial de 

professor mais efetiva, pois busca de forma contínua aperfeiçoar as práticas realizadas.  

Além disso, o programa permite uma imersão intensa no ambiente escolar, onde o 

residente desenvolve todas as atividades que o professor exerce no seu dia a dia. Ainda é valido 

salientar, que em um ponto de vista pessoal, e de acordo com a posição de alguns residentes, a 
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importância de conhecer a gestão escolar, prática essa que permite a construção de uma visão 

mais ampla sobre a escola e ainda promove uma experiência a mais, algumas vezes pouco 

discutida nos estágios obrigatórios. 

Em um contexto geral, podemos compreender que o PRP se organiza como um ciclo de 

relação produtiva, estreitando os laços entra as universidades, a rede pública de educação básica 

e licenciandos que estão passando por um processo formativo inicial. Esse conjunto resulta na 

construção de conhecimento profissional docente e na colaboração da melhoria da qualidade de 

ensino aprendizagem da rede pública que sofre com tantas desvalorizações e restrições de 

investimentos. 

Em tempos em que tal investimento para os programas que envolvem a pesquisas está em 

decadência, o presente estudo pretendeu mostrar que essas políticas públicas na educação 

tendem a promover contribuições efetivas tanto para os licenciandos em formação quanto para 

a própria educação básica, que recebe diretamente a enriquecedora consequência dessas 

atividades. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Escala de Likert 

O RESPED estimula a articulação entre teoria e prática. 1 2 3 4 5 

O RESPED aperfeiçoa a formação do discente do curso de 

licenciatura. 

1 2 3 4 5 

O RESPED aproxima o residente da realidade escolar. 1 2 3 4 5 

A ambientação escolar é fundamental para poder conhecer 

problemáticas presentes nas escolas. 

1 2 3 4 5 

Promover intervenção pedagógica é necessário para superar 

problemáticas da escola. 

1 2 3 4 5 

Conhecer a gestão escolar é enriquecedor para a vivência do campo 

escolar do residente. 

1 2 3 4 5 

A carga horária do RESPED é suficiente/contribuem para o 

licenciando conhecer a realidade escolar. 

1 2 3 4 5 

As 60 h de ambientação na escola são necessárias para conhecer a 

ambiente escolar antes da regência. 

1 2 3 4 5 

As 100 h de regência contribuem/são suficientes para a aquisição 

de experiência. 

1 2 3 4 5 

As 100 h de regência são suficientes para adquirir conhecimento 

sobre planejamento e ministrar aulas.  

1 2 3 4 5 

O período de regência é suficiente para aprender a ter domínio de 

uma sala de aula. 

1 2 3 4 5 

O período de regência contribui para adquirir segurança ao 

ministrar aula. 

1 2 3 4 5 

 O período de regência permite superar o fazer pedagógico 

tradicional 

1 2 3 4 5 

 O período de regência permite realizar diferentes estratégias 

metodológicas. 

1 2 3 4 5 

Ser residente após cursar 50% do curso é o período ideal para 

participar do RESPED. 

1 2 3 4 5 

O acompanhamento do preceptor é fundamental para as atividades 

dos residentes na escola-campo. 

1 2 3 4 5 
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LEGENDA: 1- Discordo plenamente 

                     2- Discordo 

                     3-Sem opinião 

                     4- Concordo 

                     5- Concordo plenamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O acompanhamento do preceptor contribui para a construção da 

experiência do residente. 

1 2 3 4 5 

A orientação do Docente orientador contribui na orientação do 

estágio. 

1 2 3 4 5 

A orientação do Docente orientador contribui para estabelecer a 

relação entre teoria e prática. 

1 2 3 4 5 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO ABERTO 

1. De que modo você descreve a sua experiência no PRP? 

2. Quais contribuições o PRP trouxe para sua formação inicial? 

3. Durante o período de regência é possível adotar diversas metodologias para ministrar 

aula (aula expositiva/dialogada, aula em laboratório, entre outras)? 

4. O acompanhamento do preceptor contribuiu para a sua experiência no PRP? 

5. O Docente orientador contribuiu para estabelecer a relação entre teoria e prática? 

6. Qual sua concepção sobre conhecer a gestão escolar? 

7. O PRP consegue permitir a inserção efetiva no ambiente escolar? 
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APÊNDICE C– TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado (a) e/ou participar na 

pesquisa de campo referente ao projeto/pesquisa intitulado RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: OS 

IMPACTOS DE UMA POLÍTICA PÚBLICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS desenvolvida por ANA IZABEL DA SILVA 

ROSÁRIO.  Fui informado (a), ainda, de que a pesquisa é [coordenada / orientada] pelo PROF. 

DR. LEONARDO ALCÂNTARA ALVES. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo 

financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da 

pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo.  

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio da Escala de Likert. O acesso e a 

análise dos dados coletados se farão apenas pelo (a) pesquisador (a) e seu 

orientador/coordenador. Fui ainda informado (a) de que posso me retirar desse (a) estudo / 

pesquisa / programa a qualquer momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer 

quaisquer sanções ou constrangimentos.  

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

Mossoró-RN, ____  de  _________________ de ______  

Assinatura do(a) participante: ______________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: _______________________________________________ 

Assinatura do(a) testemunha: ______________________________________________ 
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APÊNDICE D – CAPÍTULO DE LIVRO PUBLICADO 

  

 



108 
 

APENDICE E – ARTIGO PUBLICADO EM EVENTO 

 

 

 
 

 

 

 

 


